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Мета: 
• Представити учасникам прогнози Міністерства освіти і науки України щодо 

фінансування освітньої галузі у 2022 році (бюджетна декларація, Формула). 
• Представити учасникам напрацювання Міносвіти та НАПНУ щодо нормативно-

правового забезпечення профільної старшої школи. 
• Ознайомити учасників із змінами у формах статистичної звітності (ЗНЗ-1, 76 -

РВК). 
• Ознайомити учасників із змінами у нормативно-правовій базі освітньої галузі 

(основні положення законопроекту 4629-1, проект Формули освітньої субвенції на 
2022 рік). 

• Обговорити: а) проблемні питання щодо оптимізації мережі закладів освіти та 
можливостей впровадження норм що стосуються створення надання профільної 
середньої освіти у сільських та селищних територіальних громадах; б) проблемні 
питання, пов’язані із проведенням конкурсного відбору та призначення директорів 
шкіл. 

• Узагальнити та обґрунтувати позицію органів місцевого самоврядування з 
питання їх повноважень щодо створення мережі ліцеїв та призначення директорів 
шкіл. 

• Обговорити поточні питання роботи фахової мережі за попередній період і 
визначитись із питаннями, які необхідно розглянути на наступному засіданні.  

 
Учасники: представники ОМС територіальних громад: заступники міських, селищних, 
сільських голів, керівники органів управління освітою міських, селищних, сільських рад. 
Запрошені: Міністр освіти і науки України, Заступник Міністра освіти і науки України, 
представник Інституту освітньої аналітики. 
Фасилітатор: експертка з питань освіти АЦ АМУ Тетяна Куценко. 
 

ПРОГРАМА 
 
Час Tема Доповідач 

День 1: 30.08.21 

10.00 – 10.10 Реєстрація учасників. 
Віртуальна кава 

10.10 – 10.15 Оголошення програми заходу та представлення 
запрошених спікерів 

Тетяна Куценко, експертка з 
питань освіти АЦ АМУ 

10.15 – 10.35 
Фінансування освітньої галузі у 2022 році 
Нормативно-правове забезпечення профільної 
старшої школи  

Сергій Шкарлет, Міністр освіти 
і науки України 
Віра Рогова,  
Заступник Міністра освіти і науки 
України 

10.35 – 10.45 
Зміни у формах статистичної звітності (ЗНЗ-1, 76 
-РВК) 
 

Андрій Литвинчук,  
Заступник директора з науково-
проектної роботи та ІТ Інституту 
освітньої аналітики   

10.45 – 10.55 Зміни у нормативно-правовій базі загальної 
середньої освіти.  
 

Тетяна Куценко, експертка з 
питань освіти АЦ АМУ  

  

https://auc-ukraine.webex.com/auc-ukraine-ru/j.php?MTID=m6085c647c823f9f9d65fd698a289ac5c


 

10.55 – 11.20 
Обговорення проблемних питань щодо 
організації профільного навчання в громаді та 
створення мережі ліцеїв 
 

Ірина Сумарук, начальник 
відділу освіти Верховинської 
селищної громади (Івано-
Франківська обл) 
Станіслав Пузирний, 
начальник відділу освіти 
Кіптівської сільської ради 
(Чернігівська обл.) 
Олена Кресс, начальник відділу 
освіти Семенівської міської ради 
(Чернігівська обл)  

11.20 – 11.30 
 

Напрацювання пропозицій щодо тематики та 
конкретних питань наступних засідань мережі 
 

представники ОМС  

11.30 – 11.40 Підбиття підсумків 
Тетяна Куценко,  
Експертка з питань освіти АЦ 
АМУ 

 
 

  


