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Діалоговий захід з питань освіти 
 

Дата: 29.10.2021 
Формат: онлайн 

Мета: 
• Провести навчання учасників з теми: оптимізація і трансформація мережі закладів освіти в 

міській, сільській, селищній громаді, відповідно до розроблених методичних матеріалів. 
• Представити учасникам роз’яснення Міносвіти щодо переоформлення установчих 

документів закладів освіти під час трансформації мережі закладів освіти. 
• Обговорити та з’ясувати шляхи розв’язання проблемних питань, що виникають під час 

переоформлення статутів закладів освіти у зв’язку з реорганізацією чи перейменуванням. 
• Ознайомити учасників з інструментом «калькулятор розрахунку освітньої субвенції», 

зокрема з його можливостями щодо прогнозування оптимальної освітньої мережі.  
• Узагальнити проблемні питання щодо використання вивільнених під час оптимізації мережі 

будівель закладів освіти. 
• Представити учасникам успішний досвід сільських і селищних територіальних громад у 

вирішенні питань освітньої сфери через укладання договорів про співробітництво. 
Обговорити проблемні питання, що можуть виникати під час організації співробітництва, 
реалізації та припинення спільних проектів.  
  

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

ПРОГРАМА 
 
Час Tема Доповідач 

День 1: 29.10.21 

11.00 – 11.05 Реєстрація учасників. 
Віртуальна кава 

11.05 – 11.10 Оголошення програми заходу  
Представлення запрошених спікерів 

Тетяна Куценко,  
Експертка з питань освіти АЦ 
АМУ 

11.10 – 11.20 
Переоформлення установчих документів 
закладів освіти у зв’язку з трансформацією 
освітньої мережі. Особливості утворення і 
структури опорного закладу освіти  

Божинський Володимир 
Керівник Експертної групи з 
питань нормативно-правового 
забезпечення та 
децентралізації в освіті 

11.20 – 11.30 

Обговорення проблемних моментів, що 
виникають під час переоформлення статутів 
закладів освіти у зв’язку з реорганізацією чи 
перейменуванням закладів освіти. Виявлення та 
узагальнення проблемних питань щодо 
використання вивільнених під час оптимізації 
мережі будівель закладів освіти 

Представники ОМС 

11.30 – 11.55 
Ключові моменти оптимізації і трансформації 
мережі закладів освіти в міській, сільській, 
селищній громаді. Ознайомлення з інструментом 
«калькулятор розрахунку освітньої субвенції», 

Тетяна Куценко,  
Експертка з питань освіти АЦ 
АМУ 

 



 
обговорення його можливостей в прогнозуванні 
оптимальної освітньої мережі 

11.55 – 12.00 
Співробітництво громад: як дієвий механізм 
міжмуніципальної консолідації для вирішення 
спільних питань у сфері освіти 

Тетяна Куценко,  
Експертка з питань освіти АЦ 
АМУ 

12.05 – 12.15   Співробітництво громад у сфері освіти: успішний 
досвід 

Представники сільських і 
селищних територіальних 
громад 

12.15 – 12.25 Співробітництво громад у сфері освіти: 
проблемні питання 

Представники сільських і 
селищних територіальних 
громад 

12.25 – 12.35 Підведення підсумків 
Тетяна Куценко,  
Експертка з питань освіти АЦ 
АМУ, представники ОМС 

 
 

 

 


