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Шановний Петре Олексійовичу! 
 

Миргородська міська рада глибоко стурбована ситуацією, яка склалася у 

зв'язку з передачею фінансування професійно-технічних навчальних закладів у 

місцеві бюджети (ст. 27 Закону України «Про державний бюджет України на 2016 

рік»). Цією ж статтею закону передбачено Кабінету Міністрів до 01 січня 2016 року 

здійснити передачу з державної у комунальну власність закладів професійно-

технічної освіти. На сьогоднішній день процес передачі не відбувся. Професійно-

технічне училище №44 м. Миргорода Полтавської області залишається у державній 

власності, тому законність підстав фінансування цього навчального закладу з 

місцевого бюджету залишається під сумнівом. 

У м. Миргороді ситуація склалась наступним чином: міський бюджет на 

2016 рік був затверджений рішенням п’ятої сесії Миргородської міської ради 

сьомого скликання від 24 грудня 2015 року. Відповідно, видатки на фінансування 

професійно-технічного навчального закладу у міському бюджеті не закладено. За 

попередніми розрахунками на фінансування діяльності закладу у 2016 році 

необхідно 8,6 млн. грн. 

Щоб не створювати соціальну напругу, у січні 2016 року фінансування 

професійно-технічного училища №44 м. Миргорода здійснювалося з міського 

бюджету. 

04 лютого 2016 року Верховна Рада України ухвалила зміни до законів щодо 

фінансування професійно-технічної освіти, згідно з якими видатки на цю галузь 

здійснюються з обласних бюджетів (зміни до статті 89 Бюджетного кодексу). 

Відповідно до цих змін фінансування ПТУ № 44 м. Миргорода, починаючи з 

лютого 2016 року, повинно здійснюватися за рахунок коштів з обласного бюджету.  

Допоки зміни наберуть юридичної сили, заручниками ситуації стали 98 

працівників, які вчасно не можуть отримати заробітну плату, 436 учнів училища не 

отримують вчасно стипендію. Немає можливості здійснювати видатки на 

харчування дітей пільгових категорій, сплачувати за спожиті енергоносії. 

У цій критичній ситуації просимо Вашого сприяння у вирішенні даного 

питання. 

 

 
З повагою  

Миргородський міський голова      С. П. Соломаха 
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