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Загальна інформація 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2020 рік» впродовж року планово здійснюються видатки на цільову субвенцію 
у сфері освіти за бюджетною програмою 2211190 «Освітня субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам», яка є найбільшою за обсягом 
освітньою бюджетною програмою. В рамках цієї бюджетної програми кошти з 
державного бюджету спрямовуються у вигляді трансферту до місцевих 
бюджетів і використовуються на оплату праці (з нарахуваннями) педагогічного 
персоналу сфери повної загальної середньої освіти. 

Кошти освітньої субвенції розподіляються між відповідними рівнями 
місцевих бюджетів на основі формули, розробленої центральним органом 
виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері освіти. Ця формула затверджена Кабінетом Міністрів України (постанова 
КМУ від 27.12.2017 № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої 
субвенції між місцевими бюджетами» зі щорічними змінами та доповненнями). 
Формула розподілу щорічно переглядається у контексті зміни кількості 
здобувачів освіти на певній території та розрахункової наповнюваності класів. 
Основною метою використання формульного підходу є підвищення прозорості 
розподілу коштів освітньої субвенції  та створення стимулів до оптимізації 
мережі закладів загальної середньої освіти на рівні окремих територіальних 
одиниць.  

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державний 
бюджет України на 2020 рік» було затверджено кошти освітньої субвенції в 
розмірі 79,1 млрд грн. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 року  № 116-
р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 
Міністерству освіти і науки на 2020 рік,  розподіл та перерозподіл освітньої 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» Уряд спрямував 
додатково 2,485 млрд грн (у тому числі із резерву – 1,739 млн грн) для виплати 
заробітної плати вчителям. Перерахунок коштів освітньої субвенції було 
здійснено із врахуванням реальної кількості учнів на початок 2019/2020 
навчального року. Завдяки цим коштам бюджети міст обласного значення 
збільшилися  на 1 038,6 млн грн, районні бюджети – на 654,3 млн грн,  бюджети 
об’єднаних територіальних громад – на    792,1 млн грн. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 року  № 506-
р «Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам у 2020 році» кошти освітньої субвенції були 
перерозподілені з метою недопущення кредиторської заборгованості з виплати 
заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти, що 
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фінансуються з окремих місцевих бюджетів Івано-Франківської, Полтавської, 
Хмельницької та Чернігівської областей. Причиною виникнення заборгованості 
є виявлені неточності у статистичних даних, що були допущені засновниками 
закладів загальної середньої освіти та вплинули на формульний розрахунок 
обсягів освітньої субвенції. Нормативним актом збільшено на 42,016 млн грн (у 
тому числі із резерву – 26,807 млн грн) обласні бюджети Полтавської та 
Хмельницької областей, а також бюджети трьох ОТГ Івано-Франківської та 
Чернігівської областей. Так, зокрема бюджети ОТГ поповнилися на 16,8 млн 
гривень. Джерелом покриття видатків є резерв освітньої субвенції в обсязі 
26,807 млн грн та зменшення обсягу субвенції трьох районних бюджетів на 
15,208 млн грн. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1543-р 
«Про перерозподіл обсягів  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам у 2020 році» здійснено перерозподіл освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам у Вінницькій, Івано-Франківській, 
Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях 
на загальну суму 56,310 млн грн  ( у тому числі  із резерву –  4,680 млн грн). 
Перерозподіл проведено для 56 адміністративно-територіальних одиниць. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1570-р 
«Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам у 2020 році та перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік» у грудні 2020 
року здійснено перерозподіл резерву коштів освітньої субвенції за бюджетною 
програмою 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам», що направлено місцевим бюджетам в обсязі 161 945 тис. грн, а 
також збільшено обсяг видатків розвитку за цією бюджетною програмою на 325 
491,2 тис. грн на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних 
місцями для дітей з особливими освітніми потребами. 

Наказом Міністерства освіти і науки від 22.03.2021 № 351 утворено 
робочу групу з метою удосконалення формули розподілу освітньої субвенції 
між місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.12.2017 № 1088 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 19.02.2020 № 114). 

Метою цього дослідження є аналіз використання коштів освітньої 
субвенції за 2020 рік. Аналізуються також власні кошти місцевих бюджетів з 
інших джерел, спрямовані на оплату праці педагогів.  

Інформація збиралась ДНУ «Інститут освітньої аналітики» відповідно до 
листа МОН від 16.02.2021 № 1/9-74. Було отримано оперативні дані від 
департаментів/управлінь освіти і науки обласних та Київської міської 
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державних адміністрацій для всіх територіальних одиниць в розрізі: 
розподілених залишків освітньої субвенції протягом 2020 року, у тому числі на 
оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників; обсягу освітньої 
субвенції, передбаченого на 2020 р. (з урахуванням змін, без залишку станом на 
01.01.2020); використаного обсягу освітньої субвенції за 2020 р. (касові видатки 
з урахуванням залишку станом на 01.01.2020); обсягу видатків, спрямованих за 
2020 р. за рахунок інших джерел місцевих бюджетів (касові видатки); кількості 
ставок педагогічного персоналу (вчителів та інших, що не викладають на 
уроках) станом на 05.09.2020; кількості класів/груп станом на 05.09.2020.  

Аналіз проводився окремо для комунальних закладів загальної середньої 
освіти, приватних закладів, інклюзивно-ресурсних центрів, закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти (ЗПТО), закладів фахової 
передвищої освіти (ЗФПВО). Розріз рівнів бюджетів охоплював обласний 
бюджет, бюджети міст, бюджети районів, бюджети об’єднаних територіальних 
громад (ОТГ). Усього було отримано інформацію від 1 453 адміністративно-
територіальних одиниць.  

У зв’язку з ліквідацією районів відповідно до постанови Верховної Ради 
України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію 
районів» Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, 
Кіровоградська, Одеська, Харківська, Хмельницька області не подали 
інформацію щодо використання коштів освітньої субвенції по 11 районах та  8 
ОТГ. Луганська область надала звітну інформацію тільки по обласному 
бюджету. 

Відповідно до отриманої інформації від обласних 
департаментів / управлінь освіти і науки за 2020 рік загальний обсяг видатків 
освітньої субвенції (касові видатки) на оплату праці з нарахуваннями 
педагогічних працівників, враховуючи розподілений залишок коштів на 
зарплату, склав 76,015 млрд грн, зокрема в обласних бюджетах – 5,595 млрд 
грн, в бюджетах міст обласного підпорядкування – 18,818 млрд грн, в 
бюджетах районів – 27,079 млрд грн, в бюджетах ОТГ – 20,355 млрд грн, 
м. Київ – 4,168 млрд грн.  

Обсяг видатків, спрямованих на оплату праці за рахунок інших джерел 
місцевих бюджетів – 4,238 млрд грн (5,58 % від видатків з коштів освітньої 
субвенції), зокрема в обласних бюджетах – 151,782 млн грн, в бюджетах міст 
обласного підпорядкування – 843,394 млн грн, в бюджетах районів – 
769,187 млн грн, в бюджетах ОТГ – 574,120 млн грн, м. Київ – 1,9 млрд грн.  

Стан використання коштів освітньої субвенції та місцевих бюджетів 
ілюструється розробленими таблицями та діаграмами (в додатках). 
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1. Забезпеченість адміністративно-територіальних одиниць коштами 
освітньої субвенції ( за інформацією за 2020 рік)  

Аналіз забезпеченості коштами освітньої субвенції здійснено в цілому по 
Україні  в розрізі рівнів бюджетів (обласний бюджет, бюджет міст, бюджет 
районів, бюджет об’єднаних територіальних громад).  

Далі наведемо перелік адміністративно-територіальних одиниць низки 
областей, що не подали дані щодо використання коштів освітньої субвенції за 
2020 рік. Це Волинська обл. (Луцький р-н, Любомльський р-н, 
Старовижівський р-н, Княгининівська сільська ОТГ, Заборольська сільська 
ОТГ); Дніпропетровська обл. (Павроградський р-н, Широківський р-н, 
Грушівська сільська ОТГ, Новопокровська селищна ОТГ, Аулівська селищна 
ОТГ); Житомирська обл. (Пулинський р-н, Радомишльський р-н); Запорізька 
обл. (Розівський р-н); Кіровоградська обл. (Новопразька селищна ОТГ, 
Мар’янівська сільська ОТГ, Попельнастівська сільська ОТГ); Одеська обл. 
(Окнянський р-н); Харківська обл. (Золочівський р-н); Хмельницька обл. 
(Славутський р-н). Луганська обл. подала звітні дані лише обласного бюджету. 

Проведено розрахунок частки річного обсягу коштів освітньої субвенції 
(враховуючи розподілений залишок на зарплату), що витрачена на заробітну 
плату впродовж 2020 року. Як свідчать розрахункові дані, цей показник в 
цілому по Україні склав  95,2 %, у тому числі в розрізі бюджетів: обласний 
бюджет – 86,4 %, бюджет міст – 97,6 %, бюджет районів – 96,4 %, бюджет ОТГ 
– 93,3 %, бюджет м. Києва – 99,3 %. У зведених бюджетах областей найбільший 
відсоток використання коштів освітньої субвенції на виплату  заробітної плати 
педагогічним працівникам спостерігався у Кіровоградській (98,5 %),  
Житомирській (98,5 %), Тернопільській (98,2 %), Київській (98,0 %), Івано-
Франківській (97,5 %), Хмельницькій (97,4 %), Закарпатській (97,3 %) областях. 

В Одеській (89,9 %), Харківській (90,4 %), Чернівецькій (91,9 %), 
Херсонській (92,6 %), Полтавській (93 %) областях значення цього показника 
було менше середнього значення по Україні. Отже, в цілому в кожній області 
присутня наявність залишку коштів освітньої субвенції, що може бути 
використана у 2021 році. 

Водночас більш детальний аналіз дає змогу виявити потенційні проблеми, 
зокрема визначити області, для  яких упродовж року найчастіше проводився 
перерозподіл коштів з державного бюджету місцевим бюджетам та між  
рівнями бюджетів адміністративно-територіальних одиниць. Це Вінницька, 
Івано-Франківська, Кіровоградська, Одеська, Хмельницька, Черкаська, 
Чернівецька та Чернігівська області. Так, найбільша кількість адміністративно-
територіальних одиниць, для яких проводився перерозподіл обсягів освітньої 
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субвенції упродовж 2021 року, розташовані в Івано-Франківській та 
Чернігівській областях.  

У Додатку 1 приведені графічні дані щодо середньої частки 
використаного річного обсягу освітньої субвенції (із розподіленими 
залишками) для різних видів бюджетів у розрізі областей України, а також 
розмір відповідної середньої місячної заробітної плати (з нарахуваннями) 
педагогічних працівників. 

 

2. Середня заробітна плата (з нарахуваннями) педагогічних 
працівників комунальних закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО), 
профінансована з коштів освітньої субвенції та коштів місцевих бюджетів 
впродовж  2020 року 

За даними статистичної звітності з форми № 76-РВК «Зведений звіт 
денних закладів загальної середньої освіти» на початок 2020/2021 навчального 
року мережа денних ЗЗСО всіх форм власності та підпорядкування охоплювала 
14 815 закладів (із них 319 спеціальних закладів). В них навчалось 4 191 538 
учнів, у тому числі 42 305 учнів з особливими освітніми потребами. 

У структурі мережі денних ЗЗСО налічувалося  10 державних закладів, де 
навчалося 6 009 учнів, а також 28 закладів (4 876 учнів), що підпорядковані 
іншим міністерствам і відомствам: Міністерство охорони здоров’я (9 од.), 
Державна пенітенціарна служба (2 од.), Міністерство молоді та спорту (2 од.), 
Міністерство оборони (2 од.), Міністерство культури та інформаційної політики 
(8 од.), Міністерство внутрішніх справ (1 од.), Державна служба з надзвичайних 
ситуацій (1 од.), Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства (3 од.). 

Мережа вечірніх ЗЗСО охоплювала 58 закладів (із них 3 – спеціальних 
вечірніх заклади). У вечірніх ЗЗСО навчалося 19 971 учнів, із них 203 учня з 
особливими освітніми потребами.  

За 2020 рік використаний обсяг освітньої субвенції на оплату праці 
педагогічних працівників у ЗЗСО комунальної форми власності, які 
складають левову частку ЗЗСО в Україні, загалом склав 73,406 млрд грн. 
Видатки для таких ЗЗСО, що фінансуються через обласні бюджети, склали 
4,089 млрд грн,  бюджети міст обласного підпорядкування – 18,401 млрд грн, 
бюджети районів – 26,820 млрд грн, ОТГ – 20,125 млрд грн, м. Київ – 
3,969 млрд грн. 

Проведені розрахунки свідчать, що в цілому по Україні розмір середньої 
заробітної плати з нарахуваннями на одну ставку педагогічного працівника за 
кошти освітньої субвенції у комунальних ЗЗСО склав 12 164 грн. Для закладів 
освіти, що фінансуються з коштів освітньої субвенції через обласний бюджет, 
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середня заробітна плата склала 13 463 грн, через бюджет міст обласного 
підпорядкування – 11 931 грн, бюджет районів – 12 584 грн, бюджет ОТГ – 
12 040 грн, м. Київ – 10 287 грн (більш детальна інформація представлена в 
Додатку 2). Як видно, найменший розмір середньої заробітної плати 
педагогічних працівників був у комунальних ЗЗСО в містах обласного 
підпорядкування та в м. Києві.  

Областями з найбільшими значеннями середньої заробітної плати є Івано-
Франківська (14 113 грн), Рівненська (13 438 грн), Чернівецька (13 385 грн), 
Закарпатська (13 325 грн), Одеська (13 183 грн). Зауважимо, що серед них – три 
області, у складі яких є адміністративно-територіальні одиниці зі статусом 
гірського населеного пункту. Найнижчі ж розміри середньої зарплати, 
фінансованої з коштів освітньої субвенції, спостерігалися у Донецькій області 
(10 432 грн)  та місті Києві (10 287 грн), що на 14,24% –15,43 % менше 
середнього значення по Україні.  

Обласні бюджети. У комунальних ЗЗСО, які фінансуються за кошти 
освітньої субвенції, що надійшли до обласних бюджетів, найвища середня 
заробітна плата педагогічних працівників з нарахуваннями спостерігалася у 
Київській (17 893 грн), Івано-Франківській (17 270 грн), Кіровоградській 
(15 750 грн), Черкаській (14 979 грн), Рівненській (14 853 грн), Запорізькій 
(14 733 грн), Закарпатській (14 558 грн) областях. Найнижча заробітна плата 
була у Харківській (10 041 грн) та Сумській (11 678 грн) областях, що менше 
від середнього значення для даного рівня бюджету на 25,42 % та 13,26 % 
відповідно.  

Бюджети міст обласного підпорядкування забезпечували за кошти 
освітньої субвенції найбільш сталий розмір середньої заробітної плати (з 
нарахуваннями) для педагогічних працівників, які працюють у комунальних 
ЗЗСО. У 10 областях значення середньої зарплати було дещо більшим за 
середнє для даного рівня бюджету. Найвищий розмір середньої заробітної 
плати спостерігається у ЗЗСО Івано-Франківської (15 593 грн), 
Дніпропетровської (13 391 грн), Чернігівської (13 083 грн) областей, а найнижчі 
– у Донецькій (10 681 грн) та Запорізькій (10 703 грн) областях, що менше від 
середнього значення для бюджетів міст обласного підпорядкування на 10,48 % 
та 10,29 % відповідно. 

Бюджети районів за кошти освітньої субвенції забезпечили найвищі 
значення середньої заробітної плати педагогічних працівників (з 
нарахуваннями) у Івано-Франківській (15 054 грн), Закарпатській (13 947 грн), 
Одеській (13 930 грн), Чернівецькій (13 679 грн), Рівненській (13 614 грн), 
Київській (12 958 грн) областях. Найнижче значення цього показника було у 
Донецькій (9 201 грн) області, що на 26,88 % менше середнього значення. А для 
інших областей значення коливається від 10,9 тис. грн до 12,7 тис. грн.  
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Бюджети об’єднаних територіальних громад. З коштів освітньої 
субвенції найвища середня заробітна плата педагогічних працівників (з 
нарахуваннями) у комунальних ЗЗСО спостерігалася в Одеській (14 042 грн), 
Чернівецькій (13 403 грн), Рівненській (13 112 грн) областях, а найменша у 
Донецькій (10 893 грн) області, що на 9,53 % менше середнього значення для 
цього рівня бюджету. У всіх інших областях значення цього показника 
коливається в діапазоні від 10,9 тис. грн до 12,8 тис. грн.  

Розподіл середньої заробітної плати педагогічних працівників в 
комунальних ЗЗСО наведено на графіку, що демонструє середні значення та їх 
розкид (мінімум-максимум) для адміністративно-територіальних одиниць 
кожної області (Додаток 2, рис. 2.6). 

Органами місцевого самоврядування (440 адміністративно-
територіальних одиниць) виділялись на оплату праці педагогічним працівникам 
комунальних ЗЗСО і власні кошти з місцевих бюджетів. Впродовж 2020 року 
таких коштів було спрямовано 4 млрд 168 млн 514 тис. грн. що склало 5,7 % від 
використаного обсягу освітньої субвенції за цей період.  

Найбільший обсяг видатків, спрямованих на оплату праці педагогічних 
працівників комунальних денних ЗЗСО за рахунок інших джерел місцевих 
бюджетів, був у місті Києві (1,9 млрд грн), Львівській (184,4 млн грн), 
Дніпропетровській (151,6 млн грн), Запорізькій (135,2 млн грн), Донецькій 
(129,3 млн грн), Херсонській (102,9 млн грн), Хмельницькій (74,6 млн грн), 
Полтавській (71,1 млн грн) областях. Це уможливило, в розрахунку на одну 
ставку педагогічного працівника, збільшити розмір середньої заробітної плати. 
Наприклад, у місті Києві на 4 640 грн; у Київській області (бюджет 
Білоцерківського р-ну – на 3729 грн; бюджет Макарівського р-ну – на 
3 754 грн); у Львівській (бюджет Самбірського району – на 1 667 грн; бюджет 
Новоміської сільської ОТГ – на 1 457 грн; бюджет Радехівської міської ОТГ – 
на 1 213 грн); у Дніпропетровській області (бюджет Богданівської сільської 
ОТГ – на  5 304 грн; бюджет Гречаноподівської сільської ОТГ – на 4 985 грн; 
бюджет Слобожанської сільської ОТГ – на 4 544 грн; бюджет 
Магдалинівського р-ну – на 3 339 грн); у Запорізькій області (бюджет 
Підгірненської сільської ОТГ – на 3 039 грн; бюджет Петро-Михайлівської 
сільської ОТГ – на 1 679 грн; бюджет Остриківської сільської ОТГ – на 
1 065 грн); у Донецькій області (обласний бюджет – на 1 039 грн); у 
Херсонській області (обласний бюджет – на 5 593 грн; бюджет Новокаховської 
міської ОТГ – на 3 037 грн); у Хмельницькій області (бюджет Берездівської 
сільської ОТГ – на 3 848 грн; бюджет Шаровечківської сільської ОТГ – на 
2 586 грн; бюджет Нетішинської міської ОТГ – на 1 503 грн); у Полтавській 
області (бюджет Краснолуцької сільської ОТГ – на 4 106 грн; бюджет 
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Білоцерківської сільської ОТГ – на 4 103 грн; бюджет Рокитянської сільської 
ОТГ – на 3 361 грн).  

Виплати за рахунок власних коштів місцевих бюджетів також 
здійснювалися у містах обласного підпорядкування, зокрема найбільші доплати 
до середньої заробітної плати на одну ставку педагогічного працівника були в у 
містах Київської області (м. Славутич – на 5 112 грн; м. Біла Церква – на 
3 438 грн; м. Фастів – на 3 350 грн; м. Васильків – на 3 144 грн; м. Переяслав – 
на 2 990 грн); у Львівській (м. Новий Роздол – на 1 582 грн; м. Стрий – на 
1 378 грн; м. Трускавець – на 1 189 грн); Дніпропетровській (м. Тернівка – на 
2 397 грн); Запорізькій (м. Енергодар – на 1 409 грн; м. Запоріжжя – на 
1 030 грн); Закарпатській (м. Ужгород – на 1 640 грн); Миколаївській (м. 
Южноукраїнськ  – на 2 087 грн); Черкаській (м. Золотоноша – на 2 551 грн) 
областях та інших містах. 

 

3. Середня заробітна плата (з нарахуваннями) педагогічних 
працівників інклюзивно-ресурсних центрів, профінансована з коштів 
освітньої субвенції та коштів місцевих бюджетів впродовж 2020 року 

Для задоволення особливих освітніх потреб та здійснення психолого-
педагогічного супроводу окремої групи здобувачів дошкільної та загальної 
середньої освіти в Україні, починаючи з 2018 р., створено мережу інклюзивно-
ресурсних центрів (ІРЦ). За оперативними даними у 2020 р. в Україні 
функціонувало 638 ІРЦ. 

За 2020 р. використаний обсяг коштів освітньої субвенції на оплату праці 
педагогічних працівників ІРЦ з урахуванням розподіленого залишку на 
2020 рік склав – 540 597,1 тис. грн. У тому числі у центрах, що фінансуються 
через бюджети міст обласного підпорядкування – 124 485,4 тис. грн, через 
бюджети районів – 243 698,3 тис. грн, ОТГ – 151 492,7 тис. грн, м. Київ – 
20 920,7 тис. грн. 

За звітний період за кошти освітньої субвенції профінансовано ІРЦ, що 
розташовані у 568 адміністративно-територіальних одиницях, а за кошти 
місцевих бюджетів – у 22 адміністративно-територіальних одиницях (АТО). 

В цілому по Україні розрахований розмір середньої заробітної плати (з 
нарахуваннями) на одну ставку педагогічного працівника із коштів освітньої 
субвенції в інклюзивно-ресурсних центрах (ІРЦ) складає 10 392 грн, зокрема 
для центрів, що фінансуються через бюджет міст обласного підпорядкування – 
9 901 грн, бюджет районів – 10 925 грн, бюджет ОТГ –  9 823 грн, м. Київ – 
12 192  грн (Додаток 3). Отже, розмір середньої заробітної плати найменший у 
ІРЦ, що розташовані в містах обласного підпорядкування та в об’єднаних 
територіальних громадах. 
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Проведений аналіз в цілому по Україні (зведені дані) виявляє регіони з 
найбільшими значеннями цього показника. Це Херсонська (13 048 грн), 
Закарпатська (12 699 грн), Тернопільська (12 648 грн), Кіровоградська 
(12 529 грн) області. Найнижчі значення середньої заробітної плати 
спостерігалися у Рівненській (8 389 грн), Харківській (8 528 грн), Одеській 
(8 797 грн), Хмельницькій (8 942 грн) областях.  

Бюджети міст обласного підпорядкування забезпечували за кошти 
освітньої субвенції найвищу середню заробітну плату (з нарахуваннями) для 
педагогічних працівників ІРЦ у Тернопільській (14 377 грн), Вінницькій 
(13 030 грн), Івано-Франківській (12 622 грн), Черкаській (12 094 грн), 
Чернігівській (11 821 грн), Запорізькій (11 559 грн) областях. Найнижчі 
значення були у Хмельницькій (5 808 грн), Рівненській (7 591 грн), Харківській 
(7 615 грн), Львівській (8 537 грн), Дніпропетровській (9 262 грн). У більшості 
інших областей значення цього показника коливається від 9,3 тис. грн до 
11,5 тис. грн. 

Бюджети районів за кошти освітньої субвенції забезпечили найвищі 
значення середньої заробітної плати педагогічних працівників (з 
нарахуваннями) ІРЦ у Кіровоградській (15 138 грн), Херсонській (13 686 грн), 
Закарпатській (13 408 грн), Сумській (13 280 грн). Найнижчі значення цього 
показника спостерігалися в Одеській (7 691 грн) і Житомирській (8 624 грн) 
областях. У більшості інших областей значення цього показника знаходиться в 
діапазоні від 8,7 тис. грн до 13,0 тис. грн. 

Бюджети об’єднаних територіальних громад (ОТГ). З коштів 
освітньої субвенції найвища середня заробітна плата педагогічних працівників 
(з нарахуваннями) була у педагогічних працівників ІРЦ у Херсонській 
(14 387 грн), Полтавській (13 445 грн), Тернопільській (12 089 грн) областях. 
Найнижчі значення цього показника були у Львівській (7 611 грн), Рівненській 
(8 067 грн), Харківській (8 230 грн), Запорізькій (9 009 грн) областях. У 
більшості інших областей значення цього показника коливається від 9 тис. грн 
до 12 тис. грн.  

Видатки на заробітну плату педагогічних працівників ІРЦ із власних 
коштів місцевих бюджетів були здійснені в цілому по Україні в обсязі 
5,53 млн грн, у тому числі в закладах, що розташовані в містах обласного 
підпорядкування – 0,42 млн грн, районах – 0,31 млн грн, ОТГ – 0,86 млн грн, 
м. Київ – 3,94 млн грн.  

Найбільший обсяг цих видатків на оплату праці педагогам було 
спрямовано у місті Києві (3,935 млн грн), Вінницькій (435,93 тис. грн), 
Дніпропетровській (228,96 тис. грн), Полтавській (271,5 тис. грн), 
Миколаївській (125,4 тис. грн) областях.  
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4. Середня заробітна плата (з нарахуваннями) педагогічних 
працівників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, 
профінансована з коштів освітньої субвенції та коштів місцевих бюджетів 
впродовж 2020 року 

За 2020 р. використаний обсяг освітньої субвенції на оплату праці 
педагогічних працівників з урахуванням розподіленого залишку у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти (ПТО) склав 1 139 419,8 тис грн. У 
тому числі у ПТО, що фінансуються через обласні бюджети – 804 722,9 тис грн, 
через бюджети міст обласного підпорядкування – 211 613,8 тис грн, ОТГ – 
53 749,1 тис грн, м. Київ – 69 333,9 тис грн. 

В цілому по Україні розмір середньої заробітної плати з нарахуваннями із 
коштів освітньої субвенції на одну ставку педагогічного працівника в закладах 
ПТО складає 12 370 грн. Зокрема для закладів, що фінансуються через 
обласний бюджет ця величина склала 12 343 грн, бюджет міст обласного 
підпорядкування – 12 114 грн, бюджет ОТГ – 11 538 грн, м. Києва – 14 470 грн 
(Додаток 4). 

За звітний період за кошти освітньої субвенції профінансовано заклади 
ПТО, що розташовані у 43 адміністративно-територіальних одиницях, а за 
кошти місцевих бюджетів – у 7 адміністративно-територіальних одиницях. 

Проведений аналіз в цілому по Україні (зведені дані) виявляє області з 
найбільшими значеннями середньої заробітної плати (з нарахуваннями) 
педагогічних працівників закладів ПТО. Це, зокрема, м. Київ (14 470 грн),  
Тернопільська (14 267 грн), Рівненська (13 957 грн), Чернівецька (13 914 грн). 
Найменші середні заробітні плати – в Одеській (9 006 грн) та Донецькій 
(10 623 грн) областях.  

Дані свідчать, що середню заробітну плату у діапазоні від 13 тис. грн до 
15 тис. грн зафіксовано у 7 областях, від 11 тис. грн до 13 тис. грн – у 
15 областях, від 10 тис. грн до 11 тис. грн – у 2 областях, менше 10 тис. грн – в 
одній  області. 

Обласні бюджети за кошти освітньої субвенції забезпечили найвищі 
значення середньої заробітної плати педагогічних працівників (з 
нарахуваннями) у закладах ПТО у Тернопільській (16 938 грн), Чернівецькій 
(14 681 грн), Рівненській (14 238 грн), Кіровоградській (13 906 грн), Вінницькій 
(13 567 грн), Волинській (13 367 грн), Харківській (13 105 грн), а найменші – у 
Одеській (9 006 грн), Донецькій (10 623 грн) та Херсонській (10 648 грн) 
областях. Значення в областях коливаються в межах від 13 тис. грн до 
16 тис. грн (9 областей), від 11 тис. грн до 13 тис. грн (12 областей), від 
10 тис. грн до 11 тис. грн (2 області), менше 10 тис. грн (одна  область). 
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Бюджети міст обласного підпорядкування забезпечували за кошти 
освітньої субвенції найвищу середню заробітну плату (з нарахуваннями) для 
педагогічних працівників у закладах ПТО у Хмельницькій (13 727 грн), 
Чернівецькій (13 492 грн), Закарпатській (12 854 грн), Рівненській (12 743 грн), 
Полтавській (12 329 грн), Львівській (12 300 грн), Черкаській (12 286  грн), 
найнижчі – у Харківській (10 470 грн), Херсонській (11 103 грн) областях. 
Профінансовано заклади ПТО, що розташовані у містах обласного 
підпорядкування 14 областей. При цьому спостерігається такий розкид значень: 
дві  області мають значення понад 13 тис. грн; 10 областей – в діапазоні від 
12 тис. грн до 13 тис. грн; одна  область – від 11 тис. грн до 12 тис. грн; одна  
область – менше 10 тис. грн. 

Бюджети об’єднаних територіальних громад профінансували заклади 
ПТО в 4 областях та забезпечили педагогічним працівникам заробітну плату (з 
нарахуваннями)  у Житомирській області  (12 268 грн), Івано-Франківській 
(12 263 грн), Волинській (11 299 грн), Тернопільській (10 372 грн).  

Були використані і власні кошти місцевих бюджетів для видатків на 
заробітну плату педагогічних працівників в закладах ПТО. Загалом по Україні 
вони склали 40 620,0 тис. грн, у тому числі у ПТО, що фінансуються через 
обласні бюджети – 39 933,3 тис. грн, через бюджети міст обласного 
підпорядкування – 494,9 тис. грн, через бюджети ОТГ – 191,8 тис. грн. 

Найбільший обсяг цих видатків був у Донецькій (26 755 ,63 тис. грн), 
Херсонській (10 188,21 тис грн), Запорізькій (2 989 ,5 тис грн) областях, що 
уможливило в розрахунку на одну ставку педагогічного персоналу збільшити 
розмір середньої заробітної плати, зокрема у закладах обласного бюджету 
Донецької області – на 6 013 грн, обласного бюджету Херсонської області – на 
5 958 грн; обласного бюджету Запорізької області – на 1 169,6 грн. 

 

5. Середня заробітна плата (з нарахуваннями) педагогічних 
працівників у закладах фахової передвищої освіти, профінансована з 
коштів освітньої субвенції та коштів місцевих бюджетів впродовж 2020 
року 

За звітний період видатки з коштів освітньої субвенції на оплату праці 
педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (ФПВО), з 
урахуванням розподіленого залишку на 2020 рік, склали – 744 709 тис. грн, у 
тому числі у ЗФПВО, що фінансуються через обласні бюджети – 
700 867 ,6 тис. грн, через бюджет міста  Києва – 43 841 ,4 тис. грн. 

В цілому по Україні відповідний розмір середньої заробітної плати у 
закладах ФПВО склав 13 293 грн, для закладів, що фінансуються через 
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обласний бюджет ця величина склала 13 369 грн, через бюджет міста  Києва – 
12 178 грн (Додаток 5). 

За звітний період із коштів освітньої субвенції профінансовано заклади 
ФПВО, що розташовані у 25 адміністративно-територіальних одиницях, а за 
кошти місцевих бюджетів – у 9 адміністративно-територіальних одиницях. 

В цілому по Україні (зведені дані) лідерами щодо середніх зарплат були 
5 областей, в яких ці значення склали понад 14 тис. грн, зокрема Харківська 
(15 614 грн), Запорізька (14 999 грн), Дніпропетровська (14 930 грн), Рівненська 
(14 771 грн), Волинська (14 667 грн) області. Найнижчі значення були у 
Тернопільській (10 774 грн), Івано-Франківській (10 852 грн). У 18 областях 
значення цього показника коливалось у межах від 11 тис. грн до 14 тис. грн, у 2 
областях – від 10 тис. грн до 11 тис. грн.  

З власних коштів місцевих бюджетів на заробітну плату працівників 
закладів ФПВО було використано загалом по Україні – 23 607 ,7 тис. грн, у 
тому числі на заклади, що фінансуються через обласні бюджети – 
18 231,2 тис. грн, м. Київ – 5 376,5 тис. грн. Найбільший обсяг цих видатків із 
коштів місцевих бюджетів мав місце у Донецькій (8 319,9 тис. грн), 
Херсонській (6 959,3 тис. грн), Тернопільській (1 576,7 тис. грн), Івано-
Франківській (830,5 тис. грн) областях. 

 

6. Аналіз використання коштів освітньої субвенції приватними ЗЗСО  

Відповідно до статистичної звітності з форми № 76-РВК «Зведений звіт 
денних закладів загальної середньої освіти» на початок 2020/2021 навчального 
року в Україні функціонувала мережа приватних закладів загальної середньої 
освіти, що охоплювала 354 заклади (із них 3 спеціальні). В цих закладах 
навчається 49 033 учнів (із них 151 учень з особливими освітніми потребами).  

За 2020 рік видатки освітньої субвенції на оплату праці педагогічних 
працівників приватних закладів з урахуванням розподіленого залишку на 2020 
рік склали 184 827,3 тис. грн, у тому числі у закладах, що фінансуються через 
бюджети міст обласного підпорядкування – 81 518,7 тис. грн, через бюджети 
районів – 14 992,9 тис. грн, через бюджети ОТГ – 24 295,0 тис. грн, через 
бюджет міста  Києва – 64 020,7 тис. грн.  

Видатки з коштів освітньої субвенції у приватних закладах таких 
областей, як Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька не передбачалися. 

В цілому по Україні розмір видатків на заробітну плату (з 
нарахуваннями) на одну ставку педагогічного працівника із коштів освітньої 
субвенції в приватних закладах склав 3 934  грн, у тому числі в закладах, що 
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розташовані в містах обласного підпорядкування – 3 636 грн, районах – 
3 397 грн, ОТГ – 3 621 грн, із бюджету міста Києва – 4 765 грн (Додаток 6). 

Розрахунки проводились, виходячи з використаного обсягу освітньої 
субвенції та кількості ставок педагогічних працівників. У поданих даних 

обласними департаментами/управліннями освіти і науки по-різному 
відображалась кількість ставок. У більшості випадків показана загальна 
кількість ставок в приватному ЗЗСО, тому розмір видатків на одну ставку був 
незначним: Миколаївська область (1 111 грн), Дніпропетровська (1 385 грн), 
Полтавська (1 438 грн), Донецька (2 304 грн), Харківська (2 326 грн), 
Херсонська (2 671 грн). У даних, поданих від низки областей, відображено 
тільки ті ставки, які фінансувалися з коштів освітньої субвенції, тому й обсяг 
виплат на ставку був більший: Чернігівська (11 359 грн), Волинська (9 975 грн), 
Черкаська (9 411 грн). Для проведення аналітичних досліджень у 2021 році 
варто здійснювати розрахунок середніх видатків на одну ставку від загальної 
чисельності педагогічних працівників у приватних ЗЗСО. 

За звітний період із коштів освітньої субвенції профінансовано приватні 
заклади, що розташовані у 41 адміністративно-територіальних одиницях.  

 

7.  Показники витрат коштів освітньої субвенції у контексті 
організації навчання учнів  

Одним з показників ефективності використання бюджетних коштів 
закладами освіти  є оцінювання вартості навчання одного учня за рахунок 
коштів освітньої субвенції, що надається з державного бюджету у вигляді 
трансферту місцевим бюджетам. 

До пов’язаних з цим оцінюванням аналітичних показників може бути 
віднесено середні витрати на одного учня, середню наповнюваність класів та 
середню кількість учнів на одну ставку вчителя (Додатки 7, 8).  

 

Середні витрати на одного учня 
Середні витрати на одного учня визначались, виходячи із використаного 

обсягу освітньої субвенції за 2020 рік, та наданої у звітах кількості учнів у 
комунальних ЗЗСО за відповідними рівнями бюджетів. 

Проаналізовано також рівень середніх витрат коштів освітньої субвенції 
на одного учня в порівняні з наповнюваністю класів в комунальних ЗЗСО в 
розрізі рівнів бюджетів. 

В цілому по Україні (зведені дані) середні витрати на одного учня із 
коштів освітньої субвенції становили 17 950 грн. Зокрема у ЗЗСО, що 
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фінансуються через обласний бюджет ця величина (55 901 грн), через бюджет 
міст – найнижча (12 766 грн). Ця ж величина для  бюджету районів склала 
22 714 грн, для бюджету ОТГ - 18 342 грн. 

У 18 областях середні витрати на одного учня із коштів освітньої 
субвенції були вище середнього значення по Україні, це, зокрема, у Івано-
Франківській (21 044 грн), Закарпатській (20 887 грн), Кіровоградській 
(20 484 грн), Тернопільській (20 249 грн), Житомирській (20 201 грн), а 
найменші і нижчі за середню по Україні  - у м. Київ (13 367  грн), Харківській 
(15 564 грн), Дніпропетровській (15 643 грн), Донецькій (16 267 грн), Одеській 
(16 448 грн), Київській (17 708 грн) областях. Середні витрати на одного учня 
по областях коливаються в межах від 18 тис. до 20 тис. грн., і тільки в м. Київ 
цей показник не досягає 13,4 тис. грн. 

Розглянемо середні витрати на одного учня у комунальних ЗЗСО за 
рівнями бюджетів. 

В обласному бюджеті найбільші витрати у розрахунку на одного учня 
були в комунальних ЗЗСО у Житомирській (75 247 грн), Івано-Франківській 
(69 017 грн), Рівненській (67 454 грн), Запорізькій (66 813 грн), Тернопільській 
(61 798 грн), Кіровоградській (61 724 грн), а найменші у Херсонській 
(44 866 грн), Волинській (45 292 грн), Харківській (45 875 грн), Чернігівській 
(47 610 грн), Полтавській (48 049 грн) областях, при середньому значенні по 
Україні для даного рівня бюджету 55 901 грн. Більше половини областей (13) 
мають значення цього показника в межах від 50 тис. до 60 тис. грн, 6 областей – 
в межах від 60 тис. до 75 тис. грн, 5 областей – від 44 тис. до 50 тис. грн.  

Високі значення середніх витрат коштів освітньої субвенції на одного 
учня з обласного бюджету може бути пов’язано з тим, що із обласного 
бюджету, в основному, фінансуються спеціальні школи (школи-інтернати) для 
дітей з особливими потребами, дитячі будинки, навчально-виховні комплекси 
тощо. Середня наповнюваність класів в таких ЗЗСО найменша і складає 13,4 
учня на клас. Показник наповнюваності, який є меншим від середнього 
значення, мала більша половина областей України.  

В бюджеті міст обласного підпорядкування найбільші витрати на 
одного учня спостерігалися в комунальних ЗЗСО у Івано-Франківській 
(18 214 грн), Тернопільській (14 342 грн), Житомирській (13 800 грн), 
Вінницькій (13 587 грн), Кіровоградській (13 535 грн), Закарпатській 
(13 332 грн) областях, а найменші – у Харківській (11 479 грн), Одеській 
(12 022 грн), Чернігівській (12 470 грн) областях, при середньому значенні по 
Україні для даного рівня бюджету 12 766 грн. Значення середніх витрат на 
одного учня в містах 20 областей коливається в межах від 12 тис. до 14 тис. грн, 
в містах двох областей – перевищує 14 тис. грн, а в одній області – знаходиться 
в межах від 11 тис. грн до 12 тис. грн. 
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В бюджеті районів у комунальних ЗЗСО найбільші витрати на одного 
учня були у Чернігівській (28 704 грн), Сумській (27 302 грн), Кіровоградській 
(25 745 грн), Хмельницькій (25 009 грн), Житомирській (24 981 грн), 
Тернопільській (24 698 грн), а найменші у Одеській (20 868 грн), Рівненській 
(20 879 грн), Київській (20 901 грн) областях при середньому значенні по 
Україні для даного рівня бюджету 22 714 грн. В 19 областях цей показник 
знаходиться в межах від 20 тис. до 25 тис. грн, а чотири області мають значення 
більше 25 тис. грн. 

В бюджетах об’єднаних територіальних громад у комунальних ЗЗСО 
найбільші витрати на одного учня були у Кіровоградській (22 080 грн), 
Миколаївській (20 988 грн), Чернігівській (20 960 грн), Хмельницькій 
(20 580 грн), Черкаській (20 514 грн), Львівській (20 017 грн), Полтавській 
(19 862 грн), а найменші у Вінницькій (14 507 грн), Сумській (15 562 грн) та 
Закарпатській (15 761 грн) областях при середньому значенні по Україні для 
даного рівня бюджету 18 342 грн. Середні витрати на одного учня в бюджетах 
ОТГ 14 областей знаходяться в межах від 16 тис. грн до 20 тис. грн, в шести 
областях цей показник перевищує 20 тис. грн, а в трьох – менше 16 тис. грн. 

Максимальні значення середніх витрат на одного учня, що перевищують 
50 тис. грн, фіксувалися для 20 обласних бюджетів і одного районного. Середні 
витрати в межах від 40 тис. до 50 тис. грн були у 5 обласних і 4 районних 
бюджетах.  

Розраховані значення витрат на одного учня для деяких адміністративно-
територіальних одиниць, які відчутно відрізняються від середніх, потребують 
подальшого уточнення даних. Ця ситуація може бути викликана процесом 
ліквідації районів та створення нових ОТГ, коли новоутворені ОТГ 
фінансувалися за період менше року.  

 
Наповнюваність класів учнями  
На графіках у Додатку 7 показано взаємозв’язок середніх витрат на 

одного учня з показником середньої наповнюваності класів. Можна зробити 
загальний висновок, що чим вища середня наповнюваність, тим нижчі середні 
витрати на одного учня. Хоча щодо цього висновку спостерігаються окремі 
винятки, які потребують подальшого дослідження та уточнення отриманої 
вхідної інформації. 

Розраховане середнє значення наповнюваності учнями одного класу в 
цілому по Україні становить 19,8 осіб. При цьому у комунальних ЗЗСО, що 
фінансуються з обласних бюджетів, зафіксовано найменший середній показник 
наповнюваності (13,4), у закладах міст обласного підпорядкування – найвищий 
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(27,3). Заклади рівня районних бюджетів мають меншу наповнюваність (15,2) 
ніж у об’єднаних територіальних громадах (18,4). 

У семи областях досліджуваний показник вище середнього значення по 
країні, а саме: м. Київ (26,7), Дніпропетровській (22,8), Харківській (21,7), 
Донецькій (21,2), Одеській (21,1), Київській (20,8) та Запорізькій (20,5) 
областях. В інших областях цей показник коливається в межах від 20 до 16 
учнів на один клас.  

Зазначимо, що в м. Києві має місце найвища середня наповнюваність 
класів (26,7 учнів на клас) і при цьому спостерігаються найнижчі витрати на 
одного учня (13 367 грн).  

У комунальних ЗЗСО, що фінансуються через обласний бюджет, 
найвищі показники наповнюваності спостерігалися у Волинській (18,8), 
Кіровоградській (16,5), Херсонській (15,4), Хмельницькій (15,0) областях. 
Найменші значення були у Тернопільській (10,9), Львівській (11,2), 
Житомирській (11,8), Дніпропетровській (11,8) областях. У 16 областях цей 
показник коливається від 12 до 15 осіб на один клас. 

У комунальних ЗЗСО, що фінансуються з бюджету міст обласного 
підпорядкування, зафіксовано найнижчі показники наповнюваності для трьох 
областей, що знаходяться в межах від 20 до 25 осіб в класі, а для решти 
областей – в межах від 25  до 30 осіб. Найбільша середня наповнюваність 
класів зафіксована у Чернівецькій (29,3), Чернігівській (28,7), Хмельницькій 
(28,5), Полтавській (28,3), Харківській (28,2), а найнижчі у Тернопільській 
(20,5), Івано-Франківській (21,3), Сумській (24,7) областях. 

При цьому слід зазначити, що дві області мають найнижчу середню 
наповнюваність та найвищі середні витрати на одного учня, це Тернопільська 
(20,5; 14 342 грн) та Івано-Франківська (21,3; 18 214 грн) області. 

Середня наповнюваність класів у комунальних ЗЗСО, що фінансуються з 
бюджету районів, в областях коливається в межах від 11,8 до 18 осіб в класі. 
Найбільша середня наповнюваність спостерігалася у Київській (17,9), 
Закарпатській (17,7), Рівненській (17,4), а найменша – у Чернігівській (11,8), 
Сумській (11,8), Хмельницькій (12,4), Полтавській (12,6), Черкаській (12,7), 
Тернопільській, Кіровоградській (12,8) та Вінницькій (12,9) областях. 
Дванадцять областей мають наповнюваність в межах від 13 до 17 осіб в класі. 

Виявлено, що комунальні ЗЗСО в районах Чернігівської (11,8; 28 704 грн) 
та Сумської (11,8; 27 302 грн) областей мають найнижчі показники 
наповнюваності класів та, відповідно, найвищі витрати на одного учня, 
порівняно з іншими областями. 

У комунальних ЗЗСО, що фінансуються з бюджетів об’єднаних 
територіальних громад, середня наповнюваність в областях коливається від 
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15,3 до 23,6 осіб. Найвища середня наповнюваність у таких ЗЗСО 
спостерігалася у Вінницькій (23,6), Закарпатській (22,3), Сумській (21,5), Івано-
Франківській (21,3), Київській (20,1) областях, а найнижча  у – Черкаській 
(15,3),  Хмельницькій (15,3), Миколаївській (15,7) областях. П’ятнадцять 
областей мають середню наповнюваність класів в межах від 16 до 20 осіб. 

У комунальних ЗЗСО Кіровоградської області рівня бюджету ОТГ 
зафіксовано найвище значення (22 080 грн) середніх витрат на одного учня при 
середній  наповнюваності класів 16,2 осіб. 

Максимальні значення наповнюваності класів спостерігалися у 
комунальних ЗЗСО бюджету Верхньодніпровської міської об’єднаної 
територіальної громади (33,9), бюджету Вінницької міської ОТГ (31,2), 
бюджету міста Хмельницького (29,8), бюджету Житомирської міської ОТГ 
(29,6), бюджету міста Броварів (29,5). Мінімальні значення цього показника 
були у закладах бюджету Баландинської сільської ОТГ Черкаської області (5,0), 
бюджету Мельниківської сільської ОТГ Вінницької області (5,7), бюджету 
Підгірненської сільської ОТГ Запорізької області (6,5), бюджету Макіївської 
сільської об’єднаної територіальної громади (6,9). 

 
Середня кількість учнів на одну ставку вчителя 
Графічне представлення кількості учнів на одну ставку вчителя 

(навантаження вчителя) та середньої заробітної плати в комунальних ЗЗСО за 
рахунок коштів освітньої субвенції в розрізі рівнів бюджетів наведено в 
Додатку 8.  

В цілому по Україні найбільше навантаження вчителя спостерігалося у 
комунальних ЗЗСО таких регіонів, як м. Київ (11,8 учня/ставку; середня 
зарплата 10 287 грн), Дніпропетровська область (11,4 учня; 12 819 грн), 
Харківська (11 учнів; 12 315 грн), Одеська (10,6 учня; 13 183 грн), Рівненська 
(10,5 учня; 13 438 грн), Київська (10,1 учня; 12 720 грн). Це свідчить, що робота 
зі створення оптимальної мережі закладів освіти близька до завершення. 
Водночас потребує оптимізації мережа у Кіровоградській (8,0 учня; 12068 грн), 
Житомирській (8,4 учня; 11 865 грн), Вінницькій (8,8 учня; 11 486 грн), 
Черкаській (8,9 учня; 12 631 грн), Полтавській (8,9 учня;11 349 грн) областях, 
при середньому значенню по Україні (9,8 учнів; 12 164 грн). Шість областей 
мають меншу ніж середня по країні кількість учнів на одну ставку учителя. 

 
Розглянемо навантаження на одну ставку учителя в розрізі рівнів 

бюджетів та областей. 
У комунальних ЗЗСО, що фінансуються з обласного бюджету, 

зафіксовано найменшу середню кількість учнів на одну ставку вчителя (від 2,2 
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до 7,2 учня). Середнє значення по Україні для цього рівня бюджету складає 5 
учнів на ставку при середній зарплаті педагогічних працівників 13 463  грн. 
Вище середнього значення навантаження на одну ставку для цього рівня 
бюджету було у чотирнадцяти областях. При цьому найвищі його значення 
зафіксовані у Херсонській (7,2 учня / 1 ставку; середня зарплата 13 471 грн), 
Волинській (7,1 учня; 13 640 грн), Миколаївській (7,1 учня; 13 388 грн), 
Хмельницькій (6,8 учня; 13 620 грн), Харківській (6,7 учня; 10 041 грн), 
Київській (6,6 учня; 17 893 грн), а найнижчі – у Житомирській (2,2 учня; 
13 987 грн), Вінницькій (3,0 учня; 12 680 грн), Донецькій (3,0 учня; 13 383 грн), 
Чернівецькій (3,3 учня; 13 848 грн), Одеській (3,3 учня; 14 318 грн ), Черкаській 
(4,4 учня; 14 979 грн), Львівській (4,9 учня; 13 112 грн), Кіровоградській (4,9 
учня; 15 750 грн), Сумській (4,9 учня; 11 678 грн) областях. Слід зазначити, що 
в обласному бюджеті Івано-Франківської області з невисоким навантаженням 
на одну ставку вчителя – 5,8 учня, середня заробітна плата педпрацівників була 
однією з найвищих серед інших областей – 17 270 грн. 

Комунальні ЗЗСО, що фінансуються з бюджету міст обласного 
підпорядкування, мають зазвичай високе навантаження на одну ставку 
учителя - в межах від 10,9 до 14,9 учнів. Середнє значення цього показника по 
Україні для цих закладів – 12,9 учнів на одну ставку, при середній зарплаті – 
11 931 грн. Найвищі значення серед областей зафіксовані у Чернігівській (14,9 
учня; 13 083 грн), Рівненській (14,5 учня; 12 754 грн), Харківській (14 учнів; 
12 323 грн), Хмельницькій (13,6 учня; 11 826 грн), Чернівецькій (13,6 учня; 
12 661 грн), а найнижчі – у Кіровоградській (10,9 учнів; 11 117 грн), 
Тернопільській (11,6 учня; 11 262 грн), Івано-Франківській (11,6 учня; 
15 593 грн),  Житомирській (11,8 учня; 11 180 грн) областях. Варто зазначити, 
що для закладів міст Івано-Франківської області, при низькому значенні 
навантаження на учителя (11,6 учня) спостерігається найвища середня зарплата 
(15 593 грн). Це може бути пояснено наявністю статусу «гірський» в більшості 
адміністративно-територіальних одиниць цієї області. 

У комунальних закладах ЗСО, що фінансуються з районного бюджету, 
розрахована кількість учнів на одну ставку вчителя не перевищує 10 учнів і 
знаходиться в межах від 5,7 учнів до 10 учнів. При цьому середнє значення 
показника по Україні для цих закладів – 7,9 учнів на одну ставку, при середній 
заробітній платі – 12 584 грн. Десять областей мають значення цього показника 
вище середнього по Україні, а найвищі зафіксовані у Рівненській (9,9 учня; 
13 614 грн), Закарпатській (9,3 учня; 13 947 грн), Київській (8,9 учня; 
12 958 грн) областях. Найнижчі – у Чернігівській (5,7 учня; 12 521 грн), 
Сумській (6,0 учня; 10 863 грн), Кіровоградській (6,4 учня; 12 178 грн), 
Полтавській (6,4 учня; 10 857 грн), Житомирській (6,6 учнів; 11 932 грн), 
областях. Зазначимо, що у закладах районів Івано-Франківської області 
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спостерігалися найвищі серед областей показники  заробітної плати, при 
кількості учнів 8,5 на одну ставку учителя. 

У комунальних закладах ЗСО, що фінансуються з бюджету ОТГ, для 
п’ятнадцяти областей показник навантаження на одну ставку вчителя 
знаходиться в межах від 8 учнів до 10 учнів. Середнє значення цього показника 
по Україні для бюджету ОТГ – 9,4 учня на одну ставку вчителя та середня 
заробітна плата – 12 040 грн. Найвищі значення цього показника розраховані 
для Вінницької (11,7 учня; 11 683 грн), Закарпатської (10,7 учня; 11 373 грн), 
Івано-Франківської (10,4 учня; 12 832 грн), Тернопільської (10,3 учня; 
12 254 грн), Сумської (10,3 учня; 11 393 грн), Харківської (10,3 учня; 
12 781 грн) та Рівненської (10,3 учня; 13 112 грн) областей, а найнижчі – для 
Хмельницької (8,2; 11 102 грн), Полтавської (8,2 учнів; 10 944 грн), 
Чернігівської (8,2 учня; 12 549 грн), Запорізької (8,2 учня; 11 169 грн), 
Кіровоградської (8,3 учня; 12 804  грн), Черкаської (8,3 учня; 12 619 грн), 
Львівської (8,4 учня; 11 983 грн) областей. У закладах ОТГ Донецької області 
спостерігається найменша серед областей середня зарплата (10 893 грн), при 
навантажені на одну ставку вчителя близьку до середньої по Україні (9,0 учня). 
У закладах ОТГ Одеської області при найвищій зарплаті по Україні для 
бюджетів ОТГ (14 042 грн), зафіксовано навантаження, що має восьму позицію 
серед найбільших значень в областях (10,0 учня). 
 

ВИСНОВКИ 

1. Середнє значення частки річного обсягу освітньої субвенції, що 
витрачена на заробітну плату педагогічного персоналу за 2020 р., загалом по 
Україні склала 95,2 %. У  тому числі в розрізі бюджетів: обласний бюджет – 
86,4 %, бюджет міст – 97,6 %, бюджет районів – 96,4 %, бюджет ОТГ – 93,3 %, 
бюджет м. Києва – 99,3 %.  У зведених бюджетах областей найбільша частка   
використаного річного обсягу  освітньої субвенції на виплату  заробітної плати 
педагогічним працівникам спостерігався у Кіровоградській (98,5 %),  
Житомирській (98,5 %), Тернопільській (98,2 %), Київській (98,0 %) областях, а 
найменша – в Одеській (89,9 %), Харківській (90,4 %), Чернігівській (91,9 %). 

2. Зроблена оцінка рівня середньої місячної заробітної плати 
педагогічних працівників (з нарахуваннями) за 2020 р. в розрізі типів закладів 
(комунальні ЗЗСО, приватні заклади, інклюзивно-ресурсні центри, заклади 
професійної (професійно-технічної) освіти, заклади фахової передвищої освіти) 
та складових фінансування (кошти освітньої субвенції з урахуванням 
розподілених залишків, кошти місцевих бюджетів). Аналіз свідчить, що 
основну частку середньої місячної заробітної плати закладів освіти складають 
видатки із коштів освітньої субвенції. В середньому для комунальних ЗЗСО, які 
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складають левову частку всіх ЗЗСО в Україні, вона становила 12 164 грн.  
Зокрема для таких закладів освіти, що фінансуються через обласний бюджет – 
13 463 грн, через бюджет міст обласного підпорядкування – 11 931 грн, бюджет 
районів – 12 584 грн, бюджет ОТГ – 12 040 грн, м. Київ – 10 287 грн. Отже, 
розмір середньої заробітної плати, профінансованої  з коштів освітньої 
субвенції, найменший у ЗЗСО міст обласного підпорядкування. Проте, 
зазвичай, саме міста мають найвищі власні можливості додаткової доплати 
педагогічним працівникам з коштів місцевих бюджетів. 

3. Частина органів місцевого самоврядування (всього 453 (31,2 %) із 
1453 адміністративно-територіальних одиниць) за 2020 р. виділили на оплату 
праці педагогічних працівників додаткові кошти з місцевих бюджетів, які були 
використані на оплату праці, загальним обсягом 4 млрд 238 млн 267 тис. грн, 
що складає 5,6 % від використаного обсягу освітньої субвенції на оплату праці 
з нарахуваннями (касові видатки з урахуванням розподіленого залишку станом 
на 01.01.2020). Це дало змогу в окремих адміністративно-територіальних 
одиницях значно підвищити заробітну плату (в деяких випадках до 3 – 5  тис. 
грн на одну ставку педагогічного персоналу). Зокрема, для педагогічних 
працівників м. Києва доплата на одну ставку педагогічного працівника склала 
4 640,1 грн, а середня заробітна плата в розрахунку на одну ставку з 
урахуванням видатків за рахунок джерел місцевого бюджету становила 
14 927,1 грн.  

4. Відповідно до показників за 2020 р. середня наповнюваність класів 
учнями в цілому по Україні в комунальних ЗЗСО складає 19,8 учнів, зокрема 
для ЗЗСО, що фінансуються з обласного бюджету, ця величина складає – 13,4, 
бюджетів міст – 27,3, бюджетів районів – 15,2, бюджетів об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ) – 18,4. 

В регіональному розрізі  найбільша середня наповнюваність комунальних 
ЗЗСО в цілому характерна для м. Києва (26,7), Дніпропетровської (22,8), 
Харківської (21,7), Донецької (21,2), Одеської (21,1), Київської (20,8), та 
Запорізької (20,5) областей.  Можна констатувати, що в цих областях 
здебільшого завершились процеси оптимізації шкільної мережі.   

5. Середні витрати на одного учня в комунальних ЗЗСО розраховано на 
основі використаного обсягу коштів освітньої субвенції на 2020 р. та даних про 
кількість учнів. В цілому по Україні такі витрати складають 17 950 грн, зокрема 
для обласного бюджету – 55 901 грн, бюджетів міст обласного підпорядкування 
– 12 766 грн, бюджетів районів – 22 714 грн, бюджетів ОТГ – 18 342 грн. У 
містах обласного підпорядкування, в ЗЗСО, які фінансуються з коштів освітньої 
субвенції через міські бюджети, спостерігається найбільша наповнюваність 
класів учнями, найвища кількість учнів на одну ставку педагогічного 
працівника і, відповідно, найменші середні витрати на одного учня. Як свідчать 
дані ЗНО при цьому забезпечується вища якість шкільного навчання. Таким 
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чином, для місцевих органів влади, які здійснюють освітнє управління, є 
приклад, вони повинні шукати шляхи подальшого вдосконалення національної 
шкільної освіти на інших рівнях бюджетного фінансування. 

6. Процес збору інформаційно-аналітичних матеріалів в розрізі областей, 
рівнів бюджетів, типів закладів та адміністративно-територіальних одиниць 
потребує подальшого покращення. Форма звітності, за якою проведено даний 
збір інформації, була узгоджена з департаментом фінансування державних та 
загальнодержавних видатків МОН. При зборі інформації за 2020 рік на місцях 
виникали деякі труднощі із заповненням цієї  форми. У зв’язку з процесом 
ліквідації районів/створенням нових об’єднаних територіальних громад (ОТГ), 
відсутністю людських/часових ресурсів, 8 областей (Волинська, 
Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Одеська, 
Харківська, Хмельницька) не змогли надати запитувані дані для 11 районів та 
8 ОТГ. Від Луганської області отримано звіт тільки за обласний бюджет. 

Під час опрацювання отриманих від областей даних, виявлено значну 
кількість некоректного заповнення даних у звітах областей та їх 
адміністративно-територіальних одиниць. Виникала необхідність уточнювати 
дані у телефонному режимі та засобами телекомунікаційного зв’язку.  
Особливо багато помилок є в інформації щодо касових видатків на оплату праці 
педагогічних працівників, кількості ставок педагогічного працівників, 
деталізованих напрямів використання коштів за рівнями бюджетів та типами 
закладів.  

Зазначене свідчить про необхідність створення постійного дієвого 
механізму забезпечення достовірності даних, зокрема через посилення 
відповідальності працівників, які формують звітні дані як окремих 
адміністративно-територіальних одиниць, так і в цілому по областях. Наразі для 
проведення подальших аналітичних досліджень проводиться верифікація 
інформаційних баз даних кожної області в розрізі бюджетів та адміністративно-
територіальних одиниць, з’ясовуються та узгоджуються питання з 
виконавцями. На сьогодні спостерігається несвоєчасне подання інформації ще й 
у зв’язку з прийняттям низкою областей карантинних заходів через COVID-19 
та значною захворюваністю працівників в областях.  

В рамках подальшого удосконалення процесу збору та опрацювання 
інформації у 2021 році Державною науковою установою  «Інститут освітньої 
аналітики» спільно з Міністерством освіти і науки  провадиться робота щодо 
розроблення форми звітності в розрізі адміністративно-територіальних одиниць 
за показниками  з використання коштів освітньої субвенції відповідно до 
структури кодування видатків  (наказ Міністерства фінансів України форми від 
20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781). Після затвердження нової 
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форми звітності необхідно прийняти рішення щодо вибору інформаційного та 
програмного забезпечення, в середовищі яких здійснюватиметься збір та 
опрацювання звітної інформації. 

Оскільки вчасне інформування про хід використання коштів освітньої 
субвенції та збір показників, що свідчать про рівень ефективності використання 
цих коштів, дають змогу виявити та упередити ризики з виплат заробітної 
плати педагогічних працівників, зацікавленим центральним органам (в першу 
чергу Міністерству освіти і науки України, Міністерству фінансів України, 
Державній службі статистики України) необхідно погодити перелік показників 
та періодичність збору цієї інформації і збирати її на офіційному рівні з повною 
відповідальністю осіб, що її надають. 

7. В основі раціонального використання державних та місцевих коштів на 
фінансування шкільної освіти мають бути ефективні та вчасні рішення органів 
місцевого самоврядування. Саме від них залежить якість і доступність освіти, а 
також можливість підвищення рівня оплати праці педагогів за рахунок власних 
джерел. Залишається актуальним питання досить значного залишку коштів 
освітньої субвенції бюджетного періоду 2020 року,  недостатньо ефективного 
розподілу та використання коштів освітньої субвенції. Залишок коштів 
освітньої субвенції може спрямовуватись засновниками на зарплати вчителів, 
на покращення матеріально-технічної бази шкіл: оснащення закладів освіти 
засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, 
мультимедійними засобами навчання, пожежну безпеку закладів освіти. Крім 
того, кошти можуть спрямовуватись на придбання підручників і посібників, 
придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, підключення закладів 
освіти до Інтернету насамперед у сільській місцевості. На сьогодні 
здійснюються заходи щодо переходу на індивідуальну деперсоніфіковану 
інформацію про педагогічних працівників та здобувачів освіти. Це дасть змогу 
покращити розподіл коштів освітньої субвенції та зменшити залишок 
невикористаних коштів субвенції. 
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До аналітичної записки додаються: 
 

Додаток 1 
Використання коштів освітньої субвенції 
 
Рис. 1.1. Зведені дані по областях: частка (%) використаного річного обсягу 

освітньої субвенції (із розподіленими залишками) та середня місячна 
заробітна плата (з нарахуваннями) педагогічних працівників (грн). 

Рис. 1.2. Обласні бюджети: частка (%) використаного річного обсягу освітньої 
субвенції (із розподіленими залишками) та середня місячна заробітна 
плата (з нарахуваннями) педагогічних працівників (грн).  

Рис. 1.3. Бюджети міст обласного підпорядкування: частка (%) 
використаного річного обсягу освітньої субвенції (із розподіленими 
залишками) та середня місячна заробітна плата (з нарахуваннями) 
педагогічних працівників (грн).  

Рис. 1.4. Бюджети районів: частка (%) використаного річного обсягу освітньої 
субвенції (із розподіленими залишками) та середня місячна заробітна 
плата (з нарахуваннями) педагогічних працівників (грн).  

Рис. 1.5. Бюджети об’єднаних територіальних громад: частка (%) 
використаного річного обсягу освітньої субвенції (із розподіленими 
залишками) та середня місячна заробітна плата (з нарахуваннями) 
педагогічних працівників (грн).  

 
Додаток 2 
Комунальні ЗЗСО 
 
Рис. 2.1. Зведені дані по областях: середня місячна заробітна плата (з 

нарахуваннями) педагогічних працівників комунальних ЗЗСО за кошти 
освітньої субвенції (грн). 

Рис. 2.2. Обласні бюджети: середня місячна заробітна плата (з 
нарахуваннями) педагогічних працівників комунальних ЗЗСО за кошти 
освітньої субвенції (грн). 

Рис. 2.3. Бюджети міст обласного підпорядкування: середня місячна 
заробітна плата (з нарахуваннями) педагогічних працівників 
комунальних ЗЗСО за кошти освітньої субвенції (грн). 

Рис. 2.4. Бюджети районів: середня місячна заробітна плата (з 
нарахуваннями) педагогічних працівників комунальних ЗЗСО за кошти 
освітньої субвенції (грн). 

Рис. 2.5. Бюджети об’єднаних територіальних громад: середня місячна 
заробітна плата (з нарахуваннями) педагогічних працівників 
комунальних ЗЗСО за кошти освітньої субвенції (грн). 
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Рис. 2.6. Розподіл середньої місячної заробітної плати (з нарахуваннями) 
педагогічних працівників комунальних ЗЗСО за мінімумом та 
максимумом у розрізі областей (грн). 

Табл. 2.1. Мінімальні розміри середньої місячної заробітної плати (з 
нарахуваннями) педагогічних працівників комунальних ЗЗСО. 

Табл. 2.2. Максимальні розміри середньої місячної заробітної плати (з 
нарахуваннями) педагогічних працівників комунальних ЗЗСО. 

 
Додаток 3 
Інклюзивно-ресурсні центри 
 
Рис. 3.1. Зведені дані по областях: середня місячна заробітна плата (з 

нарахуваннями) педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних 
центрів за кошти освітньої субвенції (грн). 

Рис. 3.2. Бюджети міст обласного підпорядкування: середня місячна 
заробітна плата (з нарахуваннями) педагогічних працівників 
інклюзивно-ресурсних центрів за кошти освітньої субвенції (грн). 

Рис. 3.3. Бюджети районів: середня місячна заробітна плата (з 
нарахуваннями) педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних 
центрів за кошти освітньої субвенції (грн). 

Рис. 3.4. Бюджети об’єднаних територіальних громад: середня місячна 
заробітна плата (з нарахуваннями) педагогічних працівників 
інклюзивно-ресурсних центрів за кошти освітньої субвенції (грн). 

 
Додаток 4 
Професійні (професійно-технічні) заклади освіти (ПТО) 
 
Рис. 4.1. Зведені дані по областях: середня місячна заробітна плата (з 

нарахуваннями) педагогічних працівників закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти за кошти освітньої субвенції (грн). 

Рис. 4.2. Обласні бюджети: середня місячна заробітна плата (з 
нарахуваннями) педагогічних працівників закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти за кошти освітньої субвенції (грн). 

Рис. 4.3. Бюджети міст обласного підпорядкування та об’єднані 
територіальні громади: середня місячна заробітна плата (з 
нарахуваннями) педагогічних працівників закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти за кошти освітньої субвенції (грн). 

Рис. 4.4. Розподіл середньої місячної заробітної плати (з нарахуваннями) 
педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти за мінімумом та максимумом у розрізі областей (грн). 

Табл. 4.1. Мінімальні розміри середньої місячної заробітної плати (з 
нарахуваннями) педагогічних працівників закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти. 
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Табл. 4.2. Максимальні розміри середньої місячної заробітної плати (з 
нарахуваннями) педагогічних працівників в закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти. 

 
Додаток 5 
Заклади фахової передвищої освіти (ЗФПВО) 
 
Рис. 5.1. Зведені дані по областях: середня місячна заробітна плата (з 

нарахуваннями) педагогічних працівників закладів фахової 
передвищої освіти за кошти освітньої субвенції (грн). 

 
Додаток 6 
ПРИВАТНІ ЗЗСО 
 
Рис. 6.1. Зведені дані по областях: розрахований середньомісячний розмір 

видатків на заробітну плату (з нарахуваннями) на одну ставку 
педагогічного працівника із коштів освітньої субвенції у приватних 
ЗЗСО (грн).  

 
Додаток 7 
Середня наповнюваність класів та середні витрати на одного учня в 
комунальних ЗЗСО 
 
Рис. 7.1. Зведені дані по областях: середня наповнюваність класів (осіб) та 

середні витрати на одного учня за 2020 р. у комунальних ЗЗСО (грн).  
Рис. 7.2. Обласні бюджети: середня наповнюваність класів (осіб) та середні 

витрати на одного учня за 2020 р. у комунальних ЗЗСО (грн). 
Рис. 7.3. Бюджети міст обласного підпорядкування: середня наповнюваність 

класів (осіб) та середні витрати на одного учня за 2020 р. у 
комунальних ЗЗСО (грн). 

Рис. 7.4. Бюджети районів: середня наповнюваність класів (осіб) та середні 
витрати на одного учня за 2020 р. у комунальних ЗЗСО (грн).  

Рис. 7.5. Бюджети об’єднаних територіальних громад: середня 
наповнюваність класів (осіб) та середні витрати на одного учня за 
2020 р. у комунальних ЗЗСО (грн). 

Рис. 7.6. Розподіл середніх витрат на одного учня у комунальних ЗЗСО за 
мінімумом та максимумом у розрізі областей (грн). 

Табл. 7.1. Мінімальні середні витрати на одного учня у комунальних ЗЗСО. 
Табл. 7.2. Максимальні середні витрати на одного учня у комунальних ЗЗСО. 
Рис. 7.7. Розподіл середньої наповнюваності класів у комунальних ЗЗСО за 

мінімумом та максимумом у розрізі областей (осіб). 
Табл. 7.3. Мінімальна середня наповнюваність класів у комунальних ЗЗСО. 
Табл. 7.4. Максимальна середня наповнюваність класів у комунальних ЗЗСО. 
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Додаток 8 
Середня кількість учнів на одного вчителя та середня заробітна плата (з 
нарахуваннями) педагогічних працівників в комунальних ЗЗСО 
 
Рис. 8.1. Зведені дані по областях: середня кількість учнів на одну ставку 

вчителя (осіб) та середня місячна заробітна плата (з нарахуваннями) 
педагогічних працівників комунальних ЗЗСО (грн). 

Рис. 8.2. Обласні бюджети: середня кількість учнів на одну ставку вчителя 
(осіб) та середня місячна заробітна плата (з нарахуваннями) 
педагогічних працівників комунальних ЗЗСО (грн). 

Рис. 8.3. Бюджети міст обласного підпорядкування: середня кількість учнів 
на одну ставку вчителя (осіб) та середня місячна заробітна плата (з 
нарахуваннями) педагогічних працівників комунальних ЗЗСО (грн).  

Рис. 8.4. Бюджети районів: середня кількість учнів на одну ставку вчителя 
(осіб) та середня місячна заробітна плата (з нарахуваннями) 
педагогічних працівників комунальних ЗЗСО (грн).  

Рис. 8.5. Бюджети об’єднаних територіальних громад: середня кількість 
учнів на одну ставку вчителя (осіб) та середня місячна заробітна плата 
(з нарахуваннями) педагогічних працівників комунальних ЗЗСО (грн). 

Рис. 8.6. Розподіл середньої кількості учнів на одну ставку вчителя у 
комунальних ЗЗСО за мінімумом та максимумом у розрізі областей 
(осіб). 

Табл. 8.1. Мінімальна середня кількість учнів на одну ставку вчителя у 
комунальних ЗЗСО. 

Табл. 8.2. Максимальна середня кількість учнів на одну ставку вчителя у 
комунальних ЗЗСО. 
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Додаток 1 

Рис. 1.1. Зведені дані по областях: частка (%) використаного річного обсягу освітньої субвенції  
(із розподіленими залишками) та середня місячна заробітна плата (з нарахуваннями) 

педагогічних працівників (грн) 

Рис. 1.2. Обласні бюджети: частка (%) використаного річного обсягу освітньої субвенції  
(із розподіленими залишками) та середня місячна заробітна плата (з нарахуваннями) 

педагогічних працівників (грн) 
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Рис. 1.3. Бюджети міст обласного підпорядкування: частка (%) використаного річного обсягу 
освітньої субвенції (із розподіленими залишками) та середня місячна заробітна плата  

(з нарахуваннями) педагогічних працівників (грн) 

Рис. 1.4. Бюджети районів: частка (%) використаного річного обсягу освітньої субвенції  
(із розподіленими залишками) та середня місячна заробітна плата  

(з нарахуваннями) педагогічних працівників (грн) 
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Рис. 1.5. Бюджети об’єднаних територіальних громад: частка (%) використаного річного 
обсягу освітньої субвенції (із розподіленими залишками) та середня місячна заробітна плата  

(з нарахуваннями) педагогічних працівників (грн) 
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Додаток 2 
 

Рис. 2.1. Зведені дані по областях: середня місячна заробітна плата (з нарахуваннями) 
педагогічних працівників комунальних ЗЗСО за кошти освітньої субвенції (грн) 

Рис. 2.2. Обласні бюджети: середня місячна заробітна плата (з нарахуваннями) 
педагогічних працівників комунальних ЗЗСО за кошти освітньої субвенції (грн)  
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Рис. 2.3. Бюджети міст обласного підпорядкування: середня місячна заробітна плата (з 
нарахуваннями) педагогічних працівників комунальних ЗЗСО за кошти освітньої субвенції (грн) 

Рис. 2.4. Бюджети районів: середня місячна заробітна плата (з нарахуваннями) педагогічних 
працівників комунальних ЗЗСО за кошти освітньої субвенції (грн) 
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Рис. 2.5. Бюджети об’єднаних територіальних громад: середня місячна заробітна плата (з 
нарахуваннями) педагогічних працівників комунальних ЗЗСО за кошти освітньої субвенції (грн) 

 

Рис. 2.6. Розподіл середньої місячної заробітної плати (з нарахуваннями) педагогічних 
працівників комунальних закладів ЗСО за мінімумом та максимумом у розрізі областей (грн)  
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Таблиця 2.1 
Мінімальні розміри середньої місячної заробітної плати (з нарахуваннями)  

педагогічних працівників комунальних ЗЗСО  

Область 
Розмір 

середньої 
зарплати 

(грн) 
Код АТО Назва бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Вінницька 8 378 02524000000 Бюджет Кунківської сільської об’єднаної територіальної громади 
Волинська 8 686 03504000000 Бюджет Смолигівської сільської об’єднаної територіальної 

громади 
Дніпропетровс. 6 380 04314200000 Районний бюджет Покровського району 
Донецька 6 247 05308200000 Районний бюджет Покровського району 
Житомирська 7 476 06304200000 Районний бюджет Брусилівського району 
Закарпатська 10 386 07507000000 Бюджет Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 
Запорізька 7 018 08515000000 Бюджет Остриківської сільської об’єднаної територіальної 

громади 
Івано-
Франківська 

9 775 09206100000 Бюджет міста Бурштина 

Київська 8 085 10317200000 Районний бюджет Переяслав-Хмельницького району 
Кіровоградська 9 547 11506000000 Бюджет Ганнівської сільської об’єднаної територіальної громади 
Львівська 10 105 13512000000 Бюджет Новоміської сільської об’єднаної територіальної громади 
Миколаївська 8 014 14538000000 Бюджет Мигіївської сільської об’єднаної територіальної громади 
Одеська 9 337 15518000000 Бюджет Авангардівської селищної об’єднаної територіальної 

громади 
Полтавська 5 201 16541000000 Бюджет Коломацької сільської об’єднаної територіальної громади 
Рівненська 9 880 17507000000 Бюджет Крупецької сільської об’єднаної територіальної громади 
Сумська 9 045 18307200000 Районний бюджет Кролевецького району 
Тернопільська 7 630 19501000000 Бюджет Байковецької сільської об’єднаної територіальної 

громади 
Харківська 9 810 20311200000 Районний бюджет Зачепилівського району 
Херсонська 7 466 21508000000 Бюджет Гладківської сільської об’єднаної територіальної громади 
Хмельницька 6 320 22312200000 Районний бюджет Полонського району 
Черкаська 10 002 23528000000 Бюджет Баландинської сільської об’єднаної територіальної 

громади 
Чернівецька 9 676 24532000000 Бюджет Чагорської сільської об’єднаної територіальної громади 
Чернігівська 10 256 25504000000 Бюджет Макіївської сільської об’єднаної територіальної громади 

 
Таблиця 2.2 

Максимальні розміри середньої місячної заробітної плати (з нарахуваннями)  
педагогічних працівників комунальних ЗЗСО  

Область 
Розмір 

середньої 
зарплати 

(грн) 

Код АТО Назва бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Вінницька 16 103 02321200000 Районний бюджет Тростянецького району 
Волинська 17 232 03523000000 Бюджет Жидичинської сільської об’єднаної територіальної 

громади 
Дніпропетровс. 19 257 04304200000 Районний бюджет Дніпровського району 
Донецька 14 390 05510000000 Бюджет Олександрівської селищної об’єднаної територіальної 

громади 
Житомирська 16 440 06316200000 Районний бюджет Овруцького району 
Закарпатська 17 470 07309200000 Районний бюджет Рахівського району 
Запорізька 23 085 08308200000 Районний бюджет Кам’янсько-Дніпровського району 
Івано-
Франківська 

19 455 09202100000 Бюджет міста Болехова 

Київська 20 953 10313200000 Районний бюджет Києво-Святошинського району 
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Область 
Розмір 

середньої 
зарплати 

(грн) 

Код АТО Назва бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Кіровоградська 18 273 11521000000 Бюджет Петрівської селищної об’єднаної територіальної громади 
Львівська 14 107 13531000000 Бюджет Славської селищної об’єднаної територіальної громади 
Миколаївська 17 428 14502000000 Бюджет Баштанської міської об’єднаної територіальної громади 
Одеська 24 003 15303200000 Районний бюджет Балтського району 
Полтавська 20 984 16517000000 Бюджет Засульської сільської об’єднаної територіальної громади 
Рівненська 18 588 17304200000 Районний бюджет Демидівського району 
Сумська 15 514 18310200000 Районний бюджет Недригайлівського району 
Тернопільська 21 760 19538000000 Бюджет Лановецької міської об’єднаної територіальної громади 
Харківська 19 315 20203100000 Бюджет міста Куп’янська 
Херсонська 158 46 21515000000 Бюджет Станіславської сільської об’єднаної територіальної 

громади 
Хмельницька 13 620 22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 
Черкаська 16 355 23519000000 Бюджет Іваньківської сільської об’єднаної територіальної 

громади 
Чернівецька 16 601 24517000000 Бюджет Конятинської сільської об’єднаної територіальної 

громади 
Чернігівська 18 699 25318200000 Районний бюджет Сосницького району 
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Додаток 3 

Рис. 3.1. Зведені дані по областях: середня місячна заробітна плата (з нарахуваннями) 
педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів за кошти освітньої субвенції (грн) 

Рис. 3.2. Бюджети міст обласного підпорядкування: середня місячна заробітна плата  
(з нарахуваннями) педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів  

за кошти освітньої субвенції (грн) 
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Рис. 3.3. Бюджети районів: середня місячна заробітна плата (з нарахуваннями)  
педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів за кошти освітньої субвенції (грн) 

Рис. 3.4. Бюджети об’єднаних територіальних громад: середня місячна заробітна плата  
(з нарахуваннями) педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів  

за кошти освітньої субвенції (грн) 
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Додаток 4 

Рис. 4.1. Зведені дані по областях: середня місячна заробітна плата (з нарахуваннями) 
педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти за кошти 

освітньої субвенції (грн) 

Рис. 4.2. Обласні бюджети: середня місячна заробітна плата (з нарахуваннями) педагогічних 
працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

за кошти освітньої субвенції (грн) 
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Рис. 4.3. Бюджети міст обласного підпорядкування та об’єднані територіальні громади: 
середня місячна заробітна плата (з нарахуваннями) педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти за кошти освітньої субвенції (грн) 

Рис. 4.4. Розподіл середньої місячної заробітної плати (з нарахуваннями) педагогічних 
працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти за мінімумом та максимумом у 

розрізі областей (грн)  
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Таблиця 4.1 
Мінімальні розміри середньої місячної заробітної плати (з нарахуваннями)  

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти  

Область 
Розмір 

середньої 
зарплати 

(грн) 
Код АТО Назва бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Волинська 11 299 03551000000 Бюджет Луцької міської об’єднаної територіальної громади 
Дніпропетровс. 11 571 04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 
Житомирська 12 268 06552000000 Бюджет Житомирської міської об’єднаної територіальної громади 
Закарпатська 12 608 07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 
Запорізька 12 096 08201100000 Бюджет міста Запоріжжя 
Івано-
Франківська 

12 263 09533000000 Бюджет Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної 
громади 

Кіровоградська 12 151 11201100000 Бюджет міста Кропивницького 
Львівська 12 286 13100000000 Обласний бюджет Львівської області 
Миколаївська 11 844 14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 
Полтавська 12 329 16201100000 Бюджет міста Полтави 
Рівненська 12 743 17201100000 Бюджет міста Рівного 
Тернопільська 10 372 19549000000 Бюджет Тернопільської міської об’єднаної територіальної 

громади 
Харківська 10 470 20201100000 Бюджет міста Харкова 
Херсонська 10 648 21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 
Хмельницька 13 074 22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 
Черкаська 12 286 23201100000 Бюджет міста Черкас 
Чернівецька 13 492 24201100000 Бюджет міста Чернівців 
Чернігівська 12 093 25201100000 Бюджет міста Чернігова 

 
Таблиця 4.2 

Максимальні розміри середньої місячної заробітної плати (з нарахуваннями)  
педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти  

Область 
Розмір 

середньої 
зарплати 

(грн) 
Код АТО Назва бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Волинська 13 367 03100000000 Обласний бюджет Волинської області 
Дніпропетровс. 12 120 04201100000 Бюджет міста Дніпра 
Житомирська 12 554 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 
Закарпатська 12 854 07201100000 Бюджет міста Ужгорода 
Запорізька 12 335 08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 
Івано-
Франківська 

13 092 09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 

Кіровоградська 13 906 11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 
Львівська 12 300 13201100000 Бюджет міста Львова 
Миколаївська 12 176 14201100000 Бюджет міста Миколаєва 
Полтавська 12 760 16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 
Рівненська 14 238 17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 
Тернопільська 16 938 19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 
Харківська 13 105 20100000000 Обласний бюджет Харківської області 
Херсонська 11 103 21201100000 Бюджет міста Херсона 
Хмельницька 13 727 22201100000 Бюджет міста Хмельницького 
Черкаська 12 320 23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 
Чернівецька 14 681 24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 
Чернігівська 12 792 25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 
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Додаток 5 

Рис. 5.1. Зведені дані по областях: середня місячна заробітна плата (з нарахуваннями) 
педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти за кошти освітньої субвенції (грн) 
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Додаток 6 

Рис. 6.1. Зведені дані по областях: розрахований середньомісячний розмір видатків на заробітну 
плату (з нарахуваннями) на одну ставку педагогічного працівника із коштів освітньої субвенції 

у приватних ЗЗСО (грн) 
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Додаток 7 

Рис. 7.1. Зведені дані по областях: середня наповнюваність класів (осіб) та середні витрати на 
одного учня за 2020 р. у комунальних ЗЗСО (грн) 

 

Рис. 7.2. Обласні бюджети: середня наповнюваність класів (осіб) та середні витрати на одного 
учня за 2020 р. у комунальних ЗЗСО (грн) 
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Рис. 7.3. Бюджети міст обласного підпорядкування: середня наповнюваність класів (осіб) та 
середні витрати на одного учня за 2020 р. у комунальних ЗЗСО (грн) 

 

Рис. 7.4. Бюджети районів: середня наповнюваність класів (осіб) та середні витрати на одного 
учня за 2020 р. у комунальних ЗЗСО (грн)  
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Рис. 7.5. Бюджети об’єднаних територіальних громад: середня наповнюваність класів (осіб) та 
середні витрати на одного учня за 2020 р. у комунальних ЗЗСО (грн)  

 

Рис. 7.6. Розподіл середніх витрат на одного учня у комунальних ЗЗСО за мінімумом та 
максимумом у розрізі областей (грн)  
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Таблиця 7.1 
Мінімальні середні витрати на одного учня у комунальних ЗЗСО  

Область 

Середні 
витрати 

на одного 
учня 
(грн) 

Код АТО Назва бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Вінницька 11 571 02536000000 Бюджет Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 
Волинська 12 743 03551000000 Бюджет Луцької міської об’єднаної територіальної громади 
Дніпропетровс 10 934 04536000000 Бюджет Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної 

громади  
Донецька 11 809 05218100000 Бюджет міста Покровська 
Житомирська 13 117 06552000000 Бюджет Житомирської міської об’єднаної територіальної громади 
Закарпатська 12 370 07201100000 Бюджет міста Ужгорода 
Запорізька 12 116 08204100000 Бюджет міста Мелітополя 
Івано-
Франківська 

12 550 09533000000 Бюджет Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної 
громади 

Київська 10 151 10206100000 Бюджет міста Ірпеня 
Кіровоградська 13 181 11201100000 Бюджет міста Кропивницького 
Львівська 12 637 13201100000 Бюджет міста Львова 
Миколаївська 10 960 14319200000 Районний бюджет Снігурівського району 
Одеська 8 351 15518000000 Бюджет Авангардівської селищної об’єднаної територіальної 

громади 
Полтавська 12 809 16201100000 Бюджет міста Полтави 
Рівненська 12 578 17201100000 Бюджет міста Рівного 
Сумська 12 403 18531000000 Бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади 
Тернопільська 12 328 19549000000 Бюджет Тернопільської міської об’єднаної територіальної 

громади 
Харківська 11 280 20201100000 Бюджет міста Харкова 
Херсонська 12 999 21201100000 Бюджет міста Херсона 
Хмельницька 12 408 22201100000 Бюджет міста Хмельницького 
Черкаська 12 339 23201100000 Бюджет міста Черкас 
Чернівецька 12 771 24532000000 Бюджет Чагорської сільської об’єднаної територіальної громади 
Чернігівська 12 245 25201100000 Бюджет міста Чернігова 

 
Таблиця 7.2 

Максимальні середні витрати на одного учня у комунальних ЗЗСО  

Область 

Середні 
витрати 

на одного 
учня 
(грн) 

Код АТО Назва бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Вінницька 59 471 02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 
Волинська 45 292 03100000000 Обласний бюджет Волинської області 
Дніпропетровс. 59 865 04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 
Донецька 57 695 05100000000 Обласний бюджет Донецької області 
Житомирська 75 247 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 
Закарпатська 59 942 07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 
Запорізька 66 813 08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 
Івано-
Франківська 

69 017 09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 

Київська 56 940 10100000000 Обласний бюджет Київської області 
Кіровоградська 61 724 11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 
Львівська 58 012 13100000000 Обласний бюджет Львівської області 
Миколаївська 50 776 14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 
Одеська 55 740 15100000000 Обласний бюджет Одеської області 
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Область 

Середні 
витрати 

на одного 
учня 
(грн) 

Код АТО Назва бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Полтавська 48 049 16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 
Рівненська 67 454 17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 
Сумська 51 701 18100000000 Обласний бюджет Сумської області 
Тернопільська 61 798 19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 
Харківська 45 875 20100000000 Обласний бюджет Харківської області 
Херсонська 44 866 21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 
Хмельницька 50 819 22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 
Черкаська 53 500 23307200000 Районний бюджет Канівського району 
Чернівецька 59 224 24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 
Чернігівська 47 610 25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 

 
 

Рис. 7.7. Розподіл середньої наповнюваності класів у комунальних ЗЗСО за мінімумом та 
максимумом у розрізі областей (осіб) 

 
Таблиця 7.3 

Мінімальна середня наповнюваність класів у комунальних ЗЗСО  

Область 
Середня 

наповню- 
ваність 
(осіб) 

Код АТО Назва бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Вінницька 5,7 02518000000 Бюджет Мельниківської сільської об’єднаної територіальної 
громади 

Волинська 8,9 03548000000 Бюджет Привітненської сільської об’єднаної територіальної 
громади 

Дніпропетровс. 7,4 04318200000 Районний бюджет Софіївського району 
Донецька 8,4 05311200000 Районний бюджет Олександрівського району 
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Область 
Середня 

наповню- 
ваність 
(осіб) 

Код АТО Назва бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Житомирська 7,9 06536000000 Бюджет Піщівської сільської об’єднаної територіальної громади 
Закарпатська 11,0 07506000000 Бюджет Баранинської сільської об’єднаної територіальної 

громади 
Запорізька 6,5 08525000000 Бюджет Підгірненської сільської об’єднаної територіальної 

громади 
Івано-
Франківська 

11,4 09526000000 Бюджет Букачівської селищної об’єднаної територіальної громади 

Київська 8,2 10318200000 Районний бюджет Поліського району 
Кіровоградська 6,9 11506000000 Бюджет Ганнівської сільської об’єднаної територіальної громади 
Львівська 9,5 13512000000 Бюджет Новоміської сільської об’єднаної територіальної громади 
Миколаївська 7,6 14312200000 Районний бюджет Казанківського району 
Одеська 10,2 15304200000 Районний бюджет Березівського району 
Полтавська 7,9 16304200000 Районний бюджет Гребінківського району 
Рівненська 9,1 17533000000 Бюджет Бугаївської сільської об’єднаної територіальної громади 
Сумська 7,6 18309200000 Районний бюджет Липоводолинського району 
Тернопільська 9,2 19541000000 Бюджет Дорогичівської сільської об’єднаної територіальної 

громади 
Харківська 9,3 20311200000 Районний бюджет Зачепилівського району 
Херсонська 9,5 21310200000 Районний бюджет Iванiвського району 
Хмельницька 8,4 22301200000 Районний бюджет Білогірського району 
Черкаська 5,0 23528000000 Бюджет Баландинської сільської об’єднаної територіальної 

громади 
Чернівецька 12,7 24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 
Чернігівська 6,9 25504000000 Бюджет Макіївської сільської об’єднаної територіальної громади 

 
Таблиця 7.4 

Максимальна середня наповнюваність класів у комунальних ЗЗСО  

Область 
Середня 

наповню- 
ваність 
(осіб) 

Код АТО Назва бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Вінницька 31,2 02536000000 Бюджет Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 
Волинська 27,6 03204100000 Бюджет міста Hововолинська 
Дніпропетровс. 33,9 04536000000 Бюджет Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної 

громади  
Донецька 27,7 05313200000 Районний бюджет Слов’янського району 
Житомирська 29,6 06552000000 Бюджет Житомирської міської об’єднаної територіальної громади 
Закарпатська 29,5 07201100000 Бюджет міста Ужгорода 
Запорізька 28,6 08204100000 Бюджет міста Мелітополя 
Івано-
Франківська 

27,4 09533000000 Бюджет Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної 
громади 

Київська 29,5 10204100000 Бюджет міста Броварів 
Кіровоградська 27,4 11201100000 Бюджет міста Кропивницького 
Львівська 27,6 13201100000 Бюджет міста Львова 
Миколаївська 28,1 14201100000 Бюджет міста Миколаєва 
Одеська 28,4 15201100000 Бюджет міста Одеси 
Полтавська 29,1 16203100000 Бюджет міста Кременчука 
Рівненська 28,3 17201100000 Бюджет міста Рівного 
Сумська 27,7 18531000000 Бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади 
Тернопільська 28,4 19549000000 Бюджет Тернопільської міської об’єднаної територіальної 

громади 
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Область 
Середня 

наповню- 
ваність 
(осіб) 

Код АТО Назва бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Харківська 28,6 20201100000 Бюджет міста Харкова 
Херсонська 28,2 21201100000 Бюджет міста Херсона 
Хмельницька 29,8 22201100000 Бюджет міста Хмельницького 
Черкаська 29,1 23201100000 Бюджет міста Черкас 
Чернівецька 29,3 24201100000 Бюджет міста Чернівців 
Чернігівська 29,5 25201100000 Бюджет міста Чернігова 
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Додаток 8 

Рис. 8.1. Зведені дані по областях: середня кількість учнів на одну ставку вчителя (осіб)  
та середня місячна заробітна плата (з нарахуваннями)  

педагогічних працівників комунальних ЗЗСО (грн)  

Рис. 8.2. Обласні бюджети: середня кількість учнів на одну ставку вчителя (осіб) та середня 
місячна заробітна плата (з нарахуваннями) педагогічних працівників комунальних ЗЗСО (грн)  
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Рис. 8.3. Бюджети міст обласного підпорядкування: середня кількість учнів на одну ставку 
вчителя (осіб) та середня місячна заробітна плата (з нарахуваннями) педагогічних працівників 

комунальних ЗЗСО (грн)  
 

Рис. 8.4. Бюджети районів: середня кількість учнів на одну ставку вчителя (осіб) та середня 
місячна заробітна плата (з нарахуваннями) педагогічних працівників комунальних ЗЗСО (грн)  
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Рис. 8.5. Бюджети об’єднаних територіальних громад: середня кількість учнів  
на одну ставку вчителя (осіб) та середня місячна заробітна плата (з нарахуваннями)  

педагогічних працівників комунальних ЗЗСО (грн) 

Рис. 8.6. Розподіл середньої кількості учнів на одну ставку вчителя у комунальних ЗЗСО за 
мінімумом та максимумом у розрізі областей (осіб) 
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Таблиця 8.1 
Мінімальна середня кількість учнів на одну ставку вчителя у комунальних ЗЗСО  

Область 

Середня 
кількість 
учнів на 

одну 
ставку 
(осіб) 

Код АТО Назва бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Вінницька 3,0 02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 
Волинська 5,3 03504000000 Бюджет Смолигівської сільської об’єднаної територіальної 

громади 
Дніпропетровс. 3,3 04319200000 Районний бюджет Томаківського району 
Донецька 3,0 05100000000 Обласний бюджет Донецької області 
Житомирська 2,2 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 
Закарпатська 6,3 07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 
Запорізька 3,2 08306200000 Районний бюджет Гуляйпільського району 
Івано-
Франківська 

5,8 09526000000 Бюджет Букачівської селищної об’єднаної територіальної громади 

Київська 3,2 10317200000 Районний бюджет Переяслав-Хмельницького району 
Кіровоградська 3,3 11506000000 Бюджет Ганнівської сільської об’єднаної територіальної громади 
Львівська 4,8 13512000000 Бюджет Новоміської сільської об’єднаної територіальної громади 
Миколаївська 4,0 14541000000 Бюджет Сухоєланецької сільської об’єднаної територіальної 

громади 
Одеська 3,3 15100000000 Обласний бюджет Одеської області 
Полтавська 3,0 16323200000 Районний бюджет Чорнухинського району 
Рівненська 5,4 17313200000 Районний бюджет Радивилівського району 
Сумська 3,4 18307200000 Районний бюджет Кролевецького району 
Тернопільська 4,2 19541000000 Бюджет Дорогичівської сільської об’єднаної територіальної 

громади 
Харківська 4,4 20311200000 Районний бюджет Зачепилівського району 
Херсонська 4,1 21531000000 Бюджет Шляхівської сільської об’єднаної територіальної громади 
Хмельницька 3,8 22312200000 Районний бюджет Полонського району 
Черкаська 2,8 23307200000 Районний бюджет Канівського району 
Чернівецька 3,3 24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 
Чернігівська 3,1 25319200000 Районний бюджет Срібнянського району 

 
Таблиця 8.2 

Максимальна середня кількість учнів на одну ставку вчителя у комунальних ЗЗСО  

Область 

Середня 
кількість 
учнів на 

одну 
ставку 
(осіб) 

Код АТО Назва бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Вінницька 14,5 02537000000 Бюджет Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади 
Волинська 12,8 03204100000 Бюджет міста Hововолинська 
Дніпропетровс. 14,8 04208100000 Бюджет міста Новомосковська 
Донецька 13,7 05223100000 Бюджет міста Слов’янська 
Житомирська 13,9 06552000000 Бюджет Житомирської міської об’єднаної територіальної громади 
Закарпатська 13,6 07201100000 Бюджет міста Ужгорода 
Запорізька 12,5 08201100000 Бюджет міста Запоріжжя 
Івано-
Франківська 

13,2 09202100000 Бюджет міста Болехова 

Київська 15,9 10313200000 Районний бюджет Києво-Святошинського району 
Кіровоградська 15,2 11521000000 Бюджет Петрівської селищної об’єднаної територіальної громади 
Львівська 12,6 13206100000 Бюджет міста Самбора 
Миколаївська 14,6 14502000000 Бюджет Баштанської міської об’єднаної територіальної громади 
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Область 

Середня 
кількість 
учнів на 

одну 
ставку 
(осіб) 

Код АТО Назва бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Одеська 14,7 15204100000 Бюджет міста Чорноморська 
Полтавська 14,1 16203100000 Бюджет міста Кременчука 
Рівненська 14,8 17506000000 Бюджет Радивилівської міської об’єднаної територіальної 

громади 
Сумська 14,0 18537000000 Бюджет Охтирської міської об’єднаної територіальної громади 
Тернопільська 19,2 19538000000 Бюджет Лановецької міської об’єднаної територіальної громади 
Харківська 20,1 20203100000 Бюджет міста Куп’янська 
Херсонська 12,8 21201100000 Бюджет міста Херсона 
Хмельницька 14,0 22201100000 Бюджет міста Хмельницького 
Черкаська 14,1 23201100000 Бюджет міста Черкас 
Чернівецька 13,6 24201100000 Бюджет міста Чернівців 
Чернігівська 15,7 25201100000 Бюджет міста Чернігова 
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