
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
А &  20 ІІІУ. м- Ки!в №

Про утворення робочої групи

Відповідно до частини третьої статті ЮЗ2 Бюджетного кодексу України, 
підпункту 77і пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року 
№ 630 (із змінами), та з метою удосконалення Формули розподілу освітньої 
субвенції між місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088 (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 114),

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з удосконалення формули розподілу освітньої 
субвенції між місцевими бюджетами (далі -  робоча група), затвердивши її 
склад, що додається.

2. Робочій групі до 15 липня 2021 року надати директорату європейської 
інтеграції, бюджетування та узгодження політик (Пижов О.) пропозиції щодо 
удосконалення формули розподілу освітньої субвенції між місцевими 
бюджетами.

3. Директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження 
політик (Пижов О.) до 31 липня 2021 року підготувати проект постанови 
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до формули розподілу 
освітньої субвенції між місцевими бюджетами» та забезпечити його внесення 
на розгляд Кабінету Міністрів України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Даниленко С.

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України 
від £Z,0ö, 2021 № 35У

СКЛАД
робочої групи з удосконалення формули 

розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами

ДАНИЛЕНКО 
Світлана Василівна

- заступник Міністра освіти і науки -  голова робочої 
групи

ЩЕГЛОВА 
Ольга Миколаївна

- помічник директора ДНУ «Інститут освітньої 
аналітики» - заступник керівника робочої групи

Члени робочої групи:

БОНДАРЕНКО 
Андрій Володимирович

- начальник відділу освіти департаменту видатків 
бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів 
України (за згодою)

ГАВРИЛОВ
Костянтин

- експерт SKL International (за згодою)

ГЕРЧИНСЬКИЙ
ЯН

- експерт SKL International (за згодою)

КОНОНЕНКО 
Юрій Григорович

- начальник головного управління шкільної освіти 
директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та 
інклюзивної освіти

КУЦЕНКО 
Тетяна Миколаївна

- аналітик з освіти Аналітичного Центру Асоціації 
міст України (за згодою)

ЛИТВИНЧУК 
Андрій Олександрович

- заступник директора ДНУ «Інститут освітньої 
аналітики»

ОСТРОВСЬКИЙ 
Ігор Едуардович

- експерт SKL International (за згодою)

ПЕРОЩУК 
Зорина Іванівна

- координатор Фінансової Платформи Асоціації 
об’єднаних територіальних громад (за згодою)



СОФІЄНКО 
Анастасія Петрівна

ТКАЧЕЬЖО 
Оксана Леонідівна

- керівник експертної групи з питань бюджетування 
директорату європейської інтеграції, бюджетування 
та узгодження політик

- в.о. директора департаменту фінансування 
державних і загальнодержавних видатків

Генеральний директор директорату 
європейської інтеграції, 
бюджетування та узгодження політик Олександр ПИЖОВ


