
Реформування середньої 
освіти у контексті 
децентралізації 





 Опитування проводилися шляхом заповнення анкети учасниками семінарів-
тренінгів «Практичні аспекти децентралізації та формування спроможних громад»,  
проведених у м.Івано-Франківськ, м.Стрий (Львівська обл) та м.Біляївка (Одеська 
обл) для представників ОТГ і громад, які працюють над об`єднанням, активістів 
реформи 

 Час опитування - у вересні-жовтні 2016 року

 Всього отримано 92 анкети, з яких в Івано-Франківській області - 38, Львівській -
26 та Одеській – 28 анкет
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Рухається 
занадто 

повільно

Рухається за 
планом в 

прийнятному 
темпі

Рухається 
занадто швидко

Реформа 
зупинилась

Не знайомий з 
ситуацією

Як Ви оцінюєте протягом 2016 року ТЕМП РЕФОРМИ місцевого самоврядування і 
територіальної організації влади в Україні? (оцінки учасників семінарів для ОТГ)

ІвФранківська

Львівська

Одеська
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не встигає за потребами законодавство настільки 
суперечливе, що не дає 

змоги провести реформу

достатньо для 
нормального проведення 

реформ

Виходячи з Вашого досвіду  оцініть стан ЗАКОНОДАВСТВА, яке регулює різні напрями 
діяльності органів місцевого самоврядування? (оцінки учасників семінарів для ОТГ)

ІвФранківська

Львівська

Одеська
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Інше

Мережа шкіл не відповідає потребам 
громади

Не укомплектованість окремих шкіл 
вчителями

Необхідність капітального ремонту 
школи/шкіл

Місцева громада не має впливу на 
кадровий склад школи

Освітньої субвенції не вистачає на 
фінансування школи

Велика різниця у рівні освіти в різних 
школах громади

Зменшення кількості дітей, що ставить 
питання про закриття школи

Які найбільші проблеми у сфері СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ? (оцінки учасників семінарів для ОТГ)

Одеська

Львівська

ІвФранківська









Закон України «Про освіту»
від 23.05.1991

Загальна середня освіта забезпечує:  

 всебічний розвиток дитини як 
особистості, її нахилів, здібностей, 
талантів, 

 ТРУДОВУ ПІДГОТОВКУ, ПРОФЕСІЙНЕ 
САМОВИЗНАЧЕННЯ, 

 формування загальнолюдської моралі, 

 ЗАСВОЄННЯ визначеного суспільними, 
мовними, національно-культурними 
потребами ОБСЯГУ ЗНАНЬ ПРО природу, 
людину, суспільство і виробництво,

 екологічне виховання, фізичне 
вдосконалення

Проект ЗУ «Про освіту», прийнятий у 
1-му читанні 6.10.2016

Метою початкової та базової середньої 
освіти є:

 всебічний розвиток і СОЦІАЛІЗАЦІЯ 
дитини відповідно до її вікових 
особливостей,

 розвиток її ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ, 

 НАВЧАЛЬНИХ навичок, 

 виховання ОСОБИСТОСТІ, 

 засвоєння етичних норм та 
ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, 

 фізичний та ЕСТЕТИЧНИЙ розвиток, 

 ОСОБИСТІСНЕ і СОЦІАЛЬНЕ 
САМОВИЗНАЧЕННЯ





1. стадіон

2. річка 

3. школа №1

1. торгово-
розважальний центр
2. дискотека
3. стадіон



Що найкрутіше у 
нашій громаді 
СЬОГОДНІ?

1. стадіон
2. річка 
3. школа №1

Що має бути у нашій 
громаді у 
МАЙБУТНЬОМУ? 

1. торгово-
розважальний центр
2. дискотека
3. стадіон



 Розбудова місцевої ідентичності – «зшивання» громади
Футбольна команда громади?   

 Місцевий «бюджет участі» 
Розподіл бюджетного фінансування позашкільної освіти у м.Черкасах

 Міжнародні зв’язки громади – eTwinning
Ви знаєте, що 35 шкіл Вашої області є учасниками? 

 Зв’язки громади у віртуальному світі
Заліщицька гімназія і «хмарні» технології Microsoft

Соціальні мережі: Facebook, Istagram



 Мінфіном,  Мінрегіоном,  окремими  обласними  державними адміністраціями не 
забезпечено належної оцінки і відбору об’єктів, запропонованих до реалізації за 
рахунок коштів ДФРР і Субвенції розвитку, з огляду на головні цілі державної 
регіональної політики.

 Як і в попередні роки, найбільший відсоток серед проектів ДФРР у 2015 році 
становили об’єкти і заходи у сфері загальної середньої та дошкільної освіти (34 
%), ЖКГ (24 %), охорони здоров’я (14 %)

Рахункова Палата, Рішення від 16 червня 2016 року № 12-6
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Інше

Непідйомні вимоги щодо 
співфінансування

Непрозора процедура розгляду 
заявок/проектів на рівні МІНРЕГІОНУ

Занадто складна форма заявки

Непрозора процедура розгляду 
заявок/ проектів на ОБЛАСНОМУ 

рівні

Які найбільші проблеми у сфері ДЕРЖФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ? (оцінки 
учасників семінарів для ОТГ)

Одеська

Львівська

ІвФранківська


