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Мета
підтримка і розвиток фахівців місцевого 
самоврядування для організації якісних освітніх 
послуг в громадах

Інструменти

• Діалог усередині мережі
• Комунікація з законодавцями, профільними 

міністерствами, науковцями, ГО
• Доступ до достовірної інформації
• Аналітичні та методичні матеріали
• Консультації і навчання

Фахова 
мережа з питань освіти



Реформа старшої школи  та формування 
мережі ліцеїв. 

Закон  «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування 
мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти (№ 1658-IX від 15.07.2021)

 Опорний заклад освіти може надавати повну загальну середню  освіту

 Знято дискримінаційні обмеження  із засновників ліцеїв – закладів, що надаватимуть повну ЗСО
Засновниками ліцею можу бути будь-яка громада, а не тільки міська з населенням більше 50 тис 

 Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання певних вимог:    
існування не менше 2-х класів  впродовж 10, 11, 12 років навчання та 3-х профілів)

 Ліцей може забезпечувати здобуття базової середньої освіти та, як виняток, здобуття початкової 
освіти



Реформа старшої школи  та формування 
мережі ліцеїв. 

Закон  «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування 
мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти (№ 1658-IX від 15.07.2021)

 Початкова школа, гімназія може включати дошкільний підрозділ, за умови його розміщення в 
окремій будівлі або відокремленому приміщенні з окремими входом/виходом і територією для 
вихованців дошкільного підрозділу

 Обласним (з урахуванням пропозицій міських, сільських, селищних рад), Київській та 
Севастопольській міським радам до 1 вересня 2024 року затвердити плани формування мережі 
закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти

 Засновникам ліцеїв до 1 вересня 2027 року привести установчі документи закладів освіти у 
відповідність, забезпечити виконання планів шляхом утворення та належного забезпечення ліцеїв

 Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості 
допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, 
який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення



Реформа системи харчування. 

Внесено зміни до постанови КМУ № 305 «Про затвердження норм та 
порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку»

 Відтерміновано до 1 січня 2022 року запровадження нових норм 
харчування

 Примірне меню та технологічні карти для запровадження організації
харчування згідно з новими нормами - не оприлюднено

 Цільові перевірки з відповідності організації харчування в закладах 
освіти новим нормам до 2022 року проводитися не будуть

 Для реформування системи харчування необхідне додаткове
фінансування



Участь у бюджетних консультаціях

 Передбачити субвенцію на протипожежні заходи у закладах освіти -
щонайменше 7 млрд грн

 Передбачити субвенцію на реалізацію реформи шкільного харчування –
щонайменше 5,5 млрд грн

 Передбачити компенсацію з державного бюджету на виплату 
підвищення заробітної плати педагогічним працівникам, у разі, якщо 
822 постанов вступить у дію (біля 40 млрд. грн)  

 Забезпечити державну підтримку громад щодо утримання мережі 
закладів освіти (20 млрд грн) та розподілити додаткову дотацію між 
бюджетами територіальних громад безпосередньо у додатку до 
держбюджету (додаткова дотація на утримання закладів освіти і 
охорони здоров»я )



Основні проблемні питання від ОМС у сфері освіти (16
Муніципальний форум в Одесі)

 Реформування профільної старшої школи
 Місцевий управлінський аспект (на рівні громади)
 Кадри
 Фінансування освітньої галузі
 Професійно-технічна освіта
 Харчування
 Інклюзія
 Цифровізація



Результати роботи фахової мережі з питань освіти
• Сформовано фахове середовище для швидкого обміну 

інформацією
• Узагальнено та проаналізовано потреби освітньої галузі на 

місцевому рівні.
• Визначено чіткі пріоритети в освітній галузі на місцевому і 

національному рівнях (дорожня карта)
• Напрацьовано методичні матеріали 
• Здійснено навчання керівників муніципалітетів, профільних 

заступників та фахівців з питань освіти
• Вироблено  рекомендації щодо подальшого розвитку галузі освіти



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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