
м

Оптимізація і трансформація мережі
закладів освіти

Київ 29.10.2022



Розміщення методички на сайті



Актуальність:

освітня мережа не була оптимізована на рівні району й передана на базовий рівень,

матеріально-технічна база закладів освіти, зважаючи на тривале недофінансування – потребує
значних витрат (в тому числі й на забезпечення пожежної безпеки та запровадження нової системи
харчування у закладах освіти),

утримання закладів освіти здорожчується за рахунок підвищення цін на оплату комунальних
послуг (зокрема опалення),

в багатьох громадах є на сьогодні заборгованість по заробітній платі вчителів,

заклади дошкільної та позашкільної освіти – практично повністю фінансуються за рахунок
місцевих бюджетів,

Оптимізації мережі зменшить фінансове навантаження й дозволить підвищити якості освіти



функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти
(протягом 10-12 років навчання учнів);
функціонування ліцею як окремої юридичної особи, відокремленої від початкової школи та гімназії, крім
випадків, визначених цим Законом;
забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним
навантаженням та з можливістю обрання учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, інших освітніх
компонентів) в обсягах, що визначаються законодавством;
створення безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища відповідно до вимог законодавства;
підвезення (у разі потреби) учнів і педагогічних працівників до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у
зворотному напрямку до місця проживання (за потреби) на відстань, що визначається законодавством;
забезпечення проживання учнів у пансіонах у разі, якщо час їхнього доїзду до ліцею буде більше норми,
визначеної законодавством;
забезпечення учасникам освітнього процесу вільного і безоплатного бездротового доступу до мережі Інтернет з
характеристиками, що відповідають вимогам законодавства, у приміщеннях закладу освіти, у тому числі у
пансіоні;
забезпечення здобувачів освіти харчуванням у порядку та відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів
України;

Умови утворення ліцеїв (з 2027 року)



Структура методички

• нормативно-правова база 
оптимізації/трансформації освітньої 
мережі, 

• орієнтовний алгоритм дій,
• рекомендації щодо їх здійснення,
• зразки рішень місцевих рад  і їх 

виконавчих органів (у додатках).



Законодавча база для оптимізації

1. Конституція України. (Стаття
143)

2. Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Стаття 26. Стаття 32.

3. Закон України «Про освіту».
Стаття 13. Стаття 25.
Стаття 66.

4. Закон України «Про повну
загальну середню освіту».
Стаття 32.



Оптимізація в сільській місцевості

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити
учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише
після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не
менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення

(абзац 2 частини 2 статті 32 ЗУ Про повну загальну середню освіту)



розміщено проект відповідного
рішення,

оголошено про громадське
обговорення цього проекту рішення,

пройдено процедуру громадського
обговорення

зафіксовано, що таке обговорення
відбулось, протоком.

За рік до реорганізації, 

ліквідації

Важливо:

в нормі Закону прямо вказано на те, що має відбутись
обговорення не просто плану оптимізації, а проекту рішення
засновника.

місце проведення громадського обговорення – не обов'язково
прив'язане до того населеного пункту, де відбуватиметься
реорганізація чи ліквідація закладу – може бути
адміністративний центр.

Запобіжник для закладів сільської місцевості



Форми реорганізації



ОРІЄНТОВНИЙ АЛГОРИТМ ДІЙ

1. Визначити відповідальних за процес оптимізації

2. Провести збір та аналіз даних

3 Визначити та затвердити критерії для здійснення
аналізу існуючої мережі закладів загальної середньої освіти
та підготувати план оптимізації, на основі обраних
критеріїв

4. Розробити план оптимізації шкільної мережі та
проект рішення ради

5. Поінформувати громадськість та розглянути проект
рішення на громадському обговоренні

6. Затвердити план оптимізації

7. Розпочати реалізацію плану оптимізація



Формула не враховує

- фактичну кількість ставок педагогічних працівників

- фактичну кількість класів

Формула враховує:

кількість учнів (за ЗНЗ-1 року, що передує
бюджетному)

розрахункову наповнюваність класу за умови
раціональної організації шкільної мережі (РНК)

кількість годин навчального плану

середній розмір заробітної плати

відсоток сільського населення (для обрахунку РНК)

щільність учнів (для обрахунку РНК)

Формула розподілу освітньої субвенції

Обсяг 
освітньої 
субвенції 

для 
громади 

= 
Кількість 

учнів в 
громаді 

/ РНК х Навчальний 
план, год / 

18 год 
(ставка 1 
вчителя) 

х 
Середня 

ЗП 
вчителя 

 



Матриця РНК



Обрахунок освітньої субвенції на наступний рік –

у додатку до Держбюджету



Додаток до статті 38



Коефіцієнти АТО (перевірити дані вашої громади)



Дані з ДІСО



Параметри (усі ті коефіцієнти і сталі показники, які
використовуються для розрахунку обсягу субвенції
для конкретної громади)



Розрахунки (розраховано обсяг коштів за кожною
складовою формули субвенції)



Остаточний бюджет



Такий калькулятор є у вільному доступі й дозволяє:
перевірити правильність даних вашої громади, які використовуються для обрахунку 
субвенції
порівняти кількість класів з кожного рівня освіти, на які розраховуєься субвенція і 
скоригувати свої мережу класів із розрахунковою у Формулі 
наочно побачити, скільки класів, ставок фактично фінансується за рахунок 
Держбюджету/місцевого бюджету 

Зміни до Формули, за якою вже розраховано обсяг освітньої субвенції на 2022 рік 
– ЩЕ НЕ ПРИЙНЯТІ. 

Важливо:



Дякую за увагу!
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