
 
 

 

 
 
 
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12 жовтня 2017 року № 37 
Миколаїв   

 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України щодо 
недоцільності передачі у 2018 році вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 
державної форми власності на 
фінансування з обласного бюджету 

Шістнадцята сесія 
сьомого скликання  

 

 
 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань 
культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту від 22 вересня 2017 року                             
№ 797-03/05-17, обласна рада  
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Підтримати Звернення депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 
недоцільності передачі у 2018 році вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації державної форми власності на фінансування з обласного бюджету. 
 

2. Направити текст цього Звернення до Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України. 

 
 
 
 
Голова обласної ради                                            В.В. Москаленко 
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Додаток  
до рішення обласної ради 
12 жовтня 2017 року № 37 
 

 
 

З В Е Р Н Е Н Н Я 
депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України щодо недоцільності передачі у 2018 році  
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної форми  

власності на фінансування з обласного бюджету 
 
 
 Ми, депутати Миколаївської обласної ради, обговоривши у постійних 
комісіях, на президії та на пленарному засіданні шістнадцятої сесії обласної 
ради питання щодо законодавчого врегулювання діяльності державних вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, висловлюємо стурбованість 
нелогічністю нормативно-правових актів, прийнятих на державному рівні. 
 Виведення із системи вищої освіти згідно із Законом України «Про вищу 
освіту» вищезазначених навчальних закладів наразилися на різкий супротив 
громадськості, депутатів рад різних рівнів та працівників закладів освіти. 
Зважаючи на копітку роботу, проведену профільним комітетом Верховної Ради 
України, громадською організацією «Всеукраїнська асоціація працівників 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», Законом України «Про 
освіту» для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації передбачено 
окремий складник у галузі освіти – фахова передвища освіта, для якої буде 
розроблено окремий закон.  
 Депутати Миколаївської обласної ради вважають, що запропоноване 
Кабінетом Міністрів України у проекті Державного бюджету України                              
на 2018 рік рішення про передачу державних вищих навчальних закладів                
І-ІІ рівнів акредитації на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів є 
передчасним. 
 По-перше, фахова передвища освіта – це інфраструктурний елемент всієї 
України, тому локалізація цього ресурсу через систему фінансування, на нашу 
думку, негативно впливатиме на формування кадрового потенціалу для 
економіки країни в цілому. Крім того, відсутність статусу державних коледжів 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації не буде стимулом до якісних 
напрацювань законодавчої та нормативної бази щодо їх функціонування та 
усвідомлення завдань, які вони повинні вирішувати у зв’язку з інтеграцією 
освіти України у європейський та світовий освітній простір. 
 По-друге, враховуючи, що фінансовий ресурс обласного бюджету є 
обмеженим, передача з державного бюджету одинадцяти вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації на утримання з обласного бюджету (а це                   
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близько 133,4 млн. гривень) призведе до значного додаткового фінансового 
навантаження та, як наслідок, - незабезпечення мінімальної потреби для 
повноцінного функціонування вищезазначених навчальних закладів та надання 
ними якісних освітніх послуг. 
 Крім того, наразі не завершено процес оптимізації видатків професійно-
технічних навчальних закладів, які фінансуються з обласного бюджету. 
 Враховуючи вищезазначене, вважаємо за доцільне та пропонуємо 
утриматися від передачі вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 
державної форми власності на фінансування з місцевих бюджетів до закінчення 
процесу нормативного врегулювання діяльності та удосконалення системи 
управління цими навчальними закладами. 
 Також вважаємо за необхідне внести зміни до Бюджетного кодексу 
України щодо фінансування вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 
та підтримуємо законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України» в частині вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прийнято на шістнадцятій сесії 
Миколаївської обласної ради 
сьомого скликання 
12 жовтня 2017 року 
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