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    Сергію Шкарлету

Про субвенцію з державного бюджету 
на навчання педагогічних працівників 

Шановний Сергію Миколайовичу!

У зв’язку з планованим виділенням у 2021 році в межах субвенції з 
державного бюджету  місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” частки на 
заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками під час навчального 
процесу у закладах загальної середньої освіти, пропоную передбачити в умовах 
використання субвенції можливість спрямувати частину коштів на навчання 
педагогічних працівників користуванню платформами та іншим 
інструментарієм дистанційного навчання.

Щоб аргументувати пропозицію, наведу дані по Львівщині.
У системі загальної середньої освіти працює майже 35 тис. педагогів. Як 

виявило проведене Центром інноваційних освітніх технологій НУ «Львівська 
політехніка» опитування, влітку 2020 року використовувати платформи та 
інший інструментарій дистанційного навчання не вміли понад 90% вчителів. 
Вартість 30-годинного курсу навчання педагогічного працівника цифровим 
технологіям, орієнтовно, 500 грн. Отже, витрати на підвищення  кваліфікації 
вказаної кількості вчителів складатимуть, орієнтовно, 17 500 тис. грн.

За розрахунками, область отримає біля 50 млн. субвенції на заходи, 
спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками під час навчального 
процесу у закладах загальної середньої освіти. Якщо використати на навчання 
педагогів користуванню інструментарієм дистанційного та змішаного навчання 
17,5 млн. грн, на потреби захисту учасників освітнього процесу в умовах 
пандемії залишається 32,5 млн. грн. З урахуванням того, що в грудні минулого 
року ЗЗСО області закупили дезінфікуючих речовин та ін. на 37 млн. грн, а 
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використовуватимуть їх практично тільки з кінця січня (у зв’язку з локдауном), 
наявних 32,5 млн грн буде достатньо, щоб покрити потреби шкіл у засобах 
захисту до кінця навчального року. 

Впевнений, що подібні розрахунки по інших областях підтвердять 
можливість використання частини субвенції місцевим бюджетам на навчання 
педагогічних працівників використанню цифрових технологій в освіті. Тож, 
запропоноване включення у перелік умов використання субвенції спрямування 
її частини на навчання педагогічних працівників використанню платформ та 
іншого інструментарію дистанційного і змішаного навчання, дозволить 
ефективніше витратити виділені кошти і забезпечить професійний розвиток  
педагогів. 

З повагою
голова облдержадміністрації                                         Максим КОЗИЦЬКИЙ

Роман Пастушенко 261-53-39
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