
 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування 
«Асоціація міст України» в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення 

місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізується спільно з  
Агентством США з міжнародного розвитку 

 

ПРОГРАМА                                        Проект 
засідання Секції АМУ з питань освіти 

 
12-13 жовтня 2017 року     м. Чернівці 
 

12 жовтня 2017 року 
Місце проведення заходу: (м. Чернівці, Центральна площа, 1) 

 
Зранку Заїзд учасників. Поселення. Сніданок. 

Готель «Буковина» (вул. Головна, 141) 
 

10.45 Трансфер від готелю до Чернівецької міської ради 
(вул. Головна, 141 – Центральна площа, 1) 

11.00 – 
12.00 

Реєстрація учасників засідання Секції АМУ з освіти / Вітальна кава 
(брейк-кава) 

(Центральна площа, 1) 
12.00 – 
12.15 
 

Відкриття засідання Секції АМУ з освіти 
Привітання учасників засідання Секції від Чернівецької міської ради 
Мета та завдання засідання Секції 

Галина Остапенко, 
начальник управління освіти 
Первомайської міської ради, голова 
Секції освіти 

12.15- 
13.00 

Зміни в законодавстві та стан виконання законодавчої карти 
реформування галузі освіти 

Людмила Мозгова, 
аналітик Асоціації міст України 

1. Закон України «Про освіту». 
2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо 

особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг». 
3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет на 2017 рік» (зміни у додатку № 5). 
4. Проекти Законів України «Про державний бюджет на 2018 рік» (№ 7000), 

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№ 7116). 
5. Постанова Кабінету Міністрів України № 289 від 19.04.2017 «Про внесення 

зміни до пункту 2 Положення про освітній округ». 



6. Постанова Кабінету Міністрів України № 505 від 12.07.2017 «Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для підготовки кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями 
загальнодержавного значення». 

7. Постанова Кабінету Міністрів України № 506 від 12.07.2017 «Про внесення 
змін до розділу VІ додатка другого постанови Кабінету Міністрів України від 30 
серпня 2002 р. № 1298». 

8. Постанова Кабінету Міністрів України № 545 від 12.07.2017 «Про 
затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр». 

9. Постанова Кабінету Міністрів України № 588 від 09.08.2017 «Про внесення 
змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах». 

10. Постанова Кабінету Міністрів України № 613 від 18.08.2017 «Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 p. № 6». 

11. Постанова Кабінету Міністрів України № 684 від 13.09.2017 «Про 
затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів». 
 

13.00 –
13.30 

Фінансування галузі освіти: стан та перспективи 
Роман Єрмоличев, 
директор департаменту видатків 
бюджету гуманітарної сфери 
Міністерства фінансів України 

13.30 – 
14.00 

Особливості перебігу реформи загальної середньої освіти 
Представник Міністерства освіти і 
науки України (уточнюється) 

14.00 – 
15.00 

Перерва на обід 

15.00 – 
15.30 

Впровадження Нової української школи на прикладі навчальних 
закладів м. Чернівці: управлінський аспект 

Сергій Мартинюк, 
начальник управління освіти міської 
ради Чернівці 

15.30 – 
16.45 

Обговорення проблем галузі та необхідних змін до чинного 
законодавства: 

1. Про імплементацію Закону України «Про освіту». 
2. Про створення Інклюзивно-ресурсних центрів на локальному рівні. 
3. Про виконання Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів. 
4. Про формування оптимальної мережі навчальних закладів. 
5. Про здійснення управління закладами професійно-технічної освіти. 
6. Про подолання «черги» у дошкільні навчальні заклади. 
7. Про впровадження нових освітніх та управлінських технологій. 

 (Круглий стіл) 
16.45 – 
17.30 

«Хмарні» сервіси в Новій українській школі 
Ігор Титаренко, 
Віце-президент Чеської міжнародної 
торгівельної Палати; 
Володимир Безрученко, 



PR-менеджер 
17.30 – 
19.00 

Вільний час 
(огляд центральної площі міста, вул. Ольги Кобилянської, 
архітектурних споруд, самостійне повернення до готелю) 

19.00 Вечеря у дружньому колі 
(Готель «Буковина») 

 
13 жовтня 2017 року 

8.00 –  
8.50 

Сніданок.  
(Готель «Буковина») 

8.50 –  
9.30 

Трансфер від готелю до Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 28 (вул. Руська, 257а) 

9.30 –  
10.30 
 

Обмін досвідом з вирішення проблем у галузі освіти: 
1. Організація навчання за концепцією Нової української школи. 
2. Забезпечення пільгового підвезення дітей та педагогічних працівників. 
3. Організація харчування дітей та учнів (пільгових категорій). 
4. Формування кадрової політики у галузі освіти. 
5. Необхідність змін до типових штатних нормативів дошкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів. 
6. Проблеми організації та проведення ЗНО як ДПА. 
7. Перспективи оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів. 
8. Місцеві доплати педагогічним працівникам. Приклади кращих практик. 
9. Забезпечення виховної складової навчально-виховного процесу. Соціально-

психологічний супровід навчально-виховного процесу. 
10.30 – 
11.00 

Трансфер від Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 28 до Чернівецького національного університету імені 
Ю. Федьковича (вул. Руська, 257а – вул. Коцюбинського, 2) 

11.00 – 
12.00 Забезпечення професійної орієнтації учнівської молоді на прикладі 

досвіду Чернівецького національного університету імені Ю. 
Федьковича 

12.10 – 
12.30 

Обговорення організаційних питань діяльності Секції. Підбиття 
підсумків засідання Секції 

 
12.30 – 
13.00 

Трансфер від Чернівецького національного університету до готелю 
(вул. Коцюбинського, 2 – вул. Головна, 141) 

 
13.00 – 
14.00 

Обід 
(Готель «Буковина»). 
Виселення з готелю та відʼїзд учасників секції  

__________________________ 


