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ДОКУМЕНТИ
«ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. № 621
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2021 р. № 1416)

14. Реалізація пілотного проекту впрова2028—2030 МОН
дження роботи разових екзаменаційних цен- роки
Український центр оцінювання
трів на базі закладів освіти
якості освіти (за згодою)
Національна комісія зі стандартів державної мови

ПЕРЕЛІК
галузей економіки, щодо яких розробляється
прогноз на п’ять років
Відповідальні виконавці
Міненерго
Мінагрополітики
Міндовкілля
Мінекономіки
Мінстратегпром
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
—«—
Виробництво машин та устатковання
—«—
Виробництво електричного устатковання та комп’ютерів, електронної та оптичної продукції
—«—
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
—«—
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів із шкіри та інших матеріалів
—«—
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
Мінекономіки
МОЗ
Транспорт і шляхи сполучення, поштовий зв’язок
Мінінфраструктури
Зв’язок (крім прав та обов’язків, пов’язаних з реалізацією функцій у сфері надання послуг по- Адміністрація Держспецзв’язку
штового зв’язку загального користування)
НКРЗІ (за згодою)
Туризм
Мінінфраструктури
Охорона здоров’я
МОЗ
Освіта
МОН
Наука та інновації
—«—
Мінекономіки
Інформатизація
Мінцифри».
Паливно-енергетичний комплекс
Агропромисловий комплекс
Лісопромисловий комплекс
Гірничо-металургійний комплекс

Найменування галузі

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 28 грудня 2021 р. № 1744-р
Київ

Про затвердження плану заходів
щодо створення мережі екзаменаційних центрів
на період до 2030 року

1. Затвердити план заходів щодо створення мережі екзаменаційних центрів на період до 2030 року, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:
забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;
подавати щороку до 15 січня Міністерству освіти і науки інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання до 15 лютого Кабінетові Міністрів України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2021 р. № 1744-р
ПЛАН
заходів щодо створення мережі екзаменаційних центрів
на період до 2030 року
Строк
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
виконання
1. Розроблення та затвердження норматив- 2022 рік
МОН
но-правових актів щодо:
Український центр оцінювання
діяльності екзаменаційних центрів
якості освіти (за згодою)
Національна комісія зі стандартів державної мови
процедури проведення освітніх оцінювань в 2022—2023
екзаменаційних центрах
роки
2. Адаптація програмного забезпечення для 2023—2024
проведення освітніх оцінювань в екзамена- роки
ційних центрах
3. Створення базової мережі екзаменаційних центрів — відокремлених структурних
підрозділів регіональних центрів оцінювання якості освіти

2023 рік

4. Розвиток мережі екзаменаційних цен2024 рік
трів — відокремлених структурних підрозділів регіональних центрів оцінювання якості освіти шляхом їх створення в усіх обласних центрах
5. Проведення навчання працівників екзаме- 2023—2024
наційних центрів
роки

6. Реалізація пілотного проекту організації та 2024 рік
проведення освітніх оцінювань в екзаменаційних центрах
7. Розроблення програмного забезпечення 2025—2027
для розширення переліку освітніх оцінювань роки
з використанням комп’ютерної техніки у мережі екзаменаційних центрів
8. Проведення аналізу діяльності екзамена- 2025 рік,
ційних центрів, розроблення рекомендацій 2027 рік
щодо удосконалення діяльності екзаменаційних центрів (за потреби)

Очікуваний результат
створено організаційні та правові умови для функціонування екзаменаційних центрів
визначено перелік освітніх оцінювань для апробації діяльності екзаменаційних центрів
МОН,
унормовано процедури проведенУкраїнський центр оцінювання ня освітніх оцінювань з викорисякості освіти (за згодою)
танням комп’ютерної техніки у мережі екзаменаційних центрів
МОН,
оновлено програмне забезпеченУкраїнський центр оцінювання ня для проведення в екзаменаційякості освіти (за згодою)
них центрах окремих видів освітНаціональна комісія зі стандар- ніх оцінювань
тів державної мови
МОН
створено дев’ять екзаменаційних
Український центр оцінювання центрів у містах, де розташоваякості освіти (за згодою)
ні регіональні центри оцінювання
якості освіти
створено інфраструктуру для
проведення освітніх оцінювань
та тестування з використанням
комп’ютерної техніки
МОН
забезпечено створення
Український центр оцінювання 16 екзаменаційних центрів в обякості освіти (за згодою)
ласних центрах, де відсутні регіональні центри оцінювання якості освіти
МОН
забезпечено якісну фахову підУкраїнський центр оцінювання готовку працівників екзаменаційякості освіти (за згодою)
них центрів
Національна комісія зі стандартів державної мови
МОН
здійснено апробацію інструментів
Український центр оцінювання та процедур проведення окремих
якості освіти (за згодою)
видів тестувань з використанням
Національна комісія зі стандар- комп’ютерної техніки в екзаменатів державної мови
ційних центрах
МОН,
розроблено програмне забезпеУкраїнський центр оцінювання чення для проведення освітніх оціякості освіти (за згодою)
нювань в екзаменаційних центрах
МОН
Український центр оцінювання
якості освіти (за згодою)
Національна комісія зі стандартів державної мови

9. Забезпечення пілотного та основно2024—2025 МОН
го етапів участі України в міжнародному
роки
Український центр оцінювання
порівняльному дослідженні якості освіти
якості освіти (за згодою)
PISA-2025 у формі тестування з використанням комп’ютерної техніки у мережі екзаменаційних центрів

10. Створення у разі потреби додаткових ек- 2025—2027 МОН
заменаційних центрів для обслуговування
роки
Український центр оцінювання
потреб великих міст, зокрема Києва, Дніпра,
якості освіти (за згодою)
Львова, Одеси та Харкова
11. Забезпечення участі України у міжнародному порівняльному дослідженні якості природничо-математичної освіти TIMSS-2027
у формі тестування з використанням
комп’ютерної техніки у мережі екзаменаційних центрів
12. Започаткування проведення регіональних (локальних) моніторингових досліджень
якості освіти на різних її рівнях
13. Розроблення та затвердження вимог (організаційних, правових, кадрових, технічних)
для створення разових екзаменаційних центрів на базі закладів освіти

2025—2028 МОН
роки
Український центр оцінювання
якості освіти (за згодою)

2027—2030 МОН
роки
Український центр оцінювання
якості освіти (за згодою)
2028—2030 МОН
роки
Український центр оцінювання
якості освіти (за згодою)
Національна комісія зі стандартів державної мови

вивчено окремі аспекти функціонування екзаменаційних центрів,
виконано заходи для вдосконалення їх діяльності
вивчено можливості організації освітніх оцінювань з використанням комп’ютерної техніки для
осіб з особливими освітніми потребами
забезпечено сталість використання міжнародних моніторингових
досліджень для отримання даних про стан національної системи освіти, у тому числі шляхом
порівняння результатів України з
досягненнями систем освіти інших країн
організовано участь осіб з особливими освітніми потребами у
моніторинговому дослідженні
створено умови для підвищення
ефективності організації проведення оцінювань та тестувань з використанням комп’ютерної техніки
відповідно до поточних потреб
розширено інструментарій моніторингу якості освіти у сфері математики і природничих дисциплін

забезпечено використання цифрових технологій для проведення
моніторингу якості освіти
створено умови для функціонування разових екзаменаційних
центрів на базі закладів освіти

здійснено апробацію інструментарію та процедур проведення освітніх оцінювань, у тому числі для окремих категорій осіб з особливими освітніми потребами, з використанням
комп’ютерної техніки у разових
екзаменаційних центрах на базі
закладів освіти

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 29 грудня 2021 р. № 1778-р
Київ

Про затвердження завдань і ключових показників результативності,
ефективності та якості службової діяльності державних службовців,
які займають посади державних секретарів міністерств, на 2022 рік

1. Відповідно до пункту 19 Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2124;
2019 р., № 56, ст. 1944; 2020 р., № 14, ст. 575; 2021 р., № 1, ст. 31), затвердити завдання і ключові показники результативності,
ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, на
2022 рік, що додаються.
2. Міністерствам забезпечити:
ознайомлення із завданнями, затвердженими пунктом 1 цього розпорядження, державних секретарів міністерств;
зберігання зазначених завдань у службах управління персоналом.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2021 р. № 1778-р
ЗАВДАННЯ
і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців,
які займають посади державних секретарів міністерств, на 2022 рік
Завдання:
Х первинне
переглянуто за
I кварталу
II кварталу
III кварталу
результатами
ПорядНайменування
Ключові показники результативності,
ковий
завдання
ефективності та якості
номер
1. Ефективне планування роботи мі- 1) підготовлено та надано на затвердження міністру проект плану робоністерства для забезпечення вико- ти міністерства на
нання стратегічних завдань
2022 рік або пропозиції про внесення змін до плану роботи міністерства,
в яких передбачено заходи для досягнення цільових показників, визначених, зокрема, у:
Програмі діяльності Кабінету Міністрів України;
плані заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
плані заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2022—2025 роки;
стратегічних та програмних документах Кабінету Міністрів України, за
виконання завдань та заходів яких міністерство несе відповідальність
2) щоквартальні звіти про стан виконання плану роботи міністерства подано на розгляд міністру
2. Організація ефективної роботи
1) проведено аналіз відповідності структури апарату міністерства поклаапарату міністерства
деним на нього завданням, функціям та повноваженням;

3.

Забезпечення управління персоналом

4.

Цифровий розвиток міністерства

Строк
виконання
протягом
звітного
періоду

протягом
звітного
періоду
ІІ квартал

розмежовано функції з формування та реалізації державної політики;
за потреби запропоновано внесення змін до структури апарату міністерства; утворені у структурі апарату міністерства директорати виконують
функції із забезпечення формування державної політики у сферах компетенції міністерства, координації та моніторингу її реалізації
2) проведено класифікацію посад державної служби в апараті міністер- травень
ства з метою визначення ролі кожної посади у виконанні завдань і функцій міністерством або структурним підрозділом апарату міністерства; результати класифікації посад державної служби подано до НАДС
3) проведено аудит результатів роботи апарату міністерства для визначення ефективності розподілу завдань міністерства за минулий рік між державними службовцями апарату міністерства на основі встановлених їм завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості, ступеня особистої участі кожного державного службовця у забезпеченні виконання завдань міністерства в цілому та встановлення відповідності результатів оцінювання державних службовців апарату міністерства фактичному стану виконання завдань, поставлених перед міністерством
1) організовано планування роботи з персоналом державного органу, зо- протягом
крема забезпечено заповнення або скорочення вакантних посад апара- звітного
ту міністерства
періоду
2) створено умови для підвищення рівня професійної компетентності
(забезпечено можливості навчання в межах робочого часу) не менше 80
відсотків державних службовців апарату міністерства відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності/ індивідуальних програм професійного розвитку;
організовано проведення професійного навчання не менше 20 відсотків
державних службовців апарату міністерства щодо практичних аспектів
доброчесності, етичної поведінки державних службовців та кібербезпеки
3) проведено опитування та проаналізовано рівень задоволеності умова- I квартал
ми державної служби в частині врахування у кадровій політиці принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, визначено потреби у професійному розвитку державних службовців апарату міністерства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; складено аналітичний звіт та план заходів щодо усунення виявлених проблем та задоволення виявлених потреб;
проведено повторне опитування та проаналізовано результативність ви- III квартал
конання плану заходів
4) проведено гендерний аудит апарату міністерства;
за результатами аудиту складено звіт з відповідними пропозиціями, який
подано на розгляд міністру
1) забезпечено підготовку проектів актів в електронній формі та їх опра- протягом
цювання і погодження з використанням відповідного модуля системи
звітного
електронної взаємодії органів виконавчої влади
періоду
2) розроблено та затверджено відповідні документи щодо функціонування діючих інформаційно-комунікаційних систем міністерства: положення
про систему, порядок обробки інформації, регламент роботи системи
3) забезпечено підключення та внесення до інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах актуальної та повної інформації; забезпечено здійснення нарахування авансу та заробітної плати
працівникам апарату міністерства в зазначеній системі з вересня 2022 р.
4) організовано роботу за пріоритетними напрямами та завданнями
(проектами) цифрової трансформації), схваленими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 365 «Деякі питання
цифрової трансформації»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 29 грудня 2021 р. № 1770-р
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії
розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій
українській школі на 2022 рік

1. Затвердити план заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2022 рік, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям:
забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;
подавати кожного півріччя до 10 числа наступного періоду Міністерству освіти і науки звіт про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для його узагальнення та подання до 25 числа зазначеного періоду Кабінетові Міністрів України;
подати до 1 жовтня 2022 р. Міністерству освіти і науки пропозиції до проекту плану заходів з реалізації Національної стратегії
розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2023 рік.
3. Міністерству освіти і науки забезпечити подання до 1 грудня 2022 р. Кабінетові Міністрів України проекту плану заходів з
реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2023 рік.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із планом заходів, затвердженим розпорядженням уряду, можна ознайомитись на сайті «УК».

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2021 р. № 1770-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього
середовища у новій українській школі на 2022 рік
Стратегічна ціль

Найменування заходу

1. Здоров’язбережувальна 1) оновлення змісту
складова освіти
профільної середньої освіти з
урахуванням
здоров’язбережувального
компонента навчання
2) видання навчальнометодичної літератури,
зокрема для осіб з
особливими освітніми
потребами (підручники,
посібники тощо), з метою
забезпечення реалізації
здоров’язбережувального
компонента навчання

Індикатор досягнення
здоров’язбережувальний
компонент навчання
включено до змісту
державного стандарту
профільної середньої
освіти
заклади загальної
середньої освіти
забезпечено навчальнометодичною літературою

Строк
Відповідальні за виконання
виконання
IV квартал МОН

протягом МОН
року
обласні, Київська міська
держадміністрації
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Стратегічна ціль
2. Комплексність
розвитку фізичної
культури та посилення
рухової активності

Найменування заходу

Індикатор досягнення

Строк
Відповідальні за виконання
виконання

1) оновлення матеріальнотехнічної бази для занять
фізичною культурою в
закладах загальної середньої
освіти (спортивні зали та
майданчики, басейни,
роздягальні, душові, сучасний
спортивний інвентар тощо) з
урахуванням принципу
безбар’єрності

у закладах загальної
середньої освіти
оновлено матеріальнотехнічну базу для занять
фізичною культурою

2) використання
здоров’язбережувальних
технологій під час
проведення навчальних
занять з окремих предметів
(інтегрованих курсів) і
під час перерв між ними

для учнів забезпечено
можливість рухової
активності (рухові
інтерактивні форми
навчання, вправи для
очей і постави під час
навчальних занять,
“рухливі перерви” тощо)

—“—

—“—

3) організація та проведення в
закладах загальної середньої
освіти фізкультурнооздоровчих та спортивних
заходів для учнів (у тому
числі он-лайн під час
дистанційного навчання)

кількість фізкультурнооздоровчих та
спортивних заходів,
проведених в закладах
загальної середньої
освіти,
кількість учнів, залучених
до участі у заходах

—“—

—“—

протягом обласні, Київська міська
року
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
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Стратегічна ціль

Найменування заходу

Індикатор досягнення

Строк
Відповідальні за виконання
виконання
протягом обласні, Київська міська
року
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)

4) організація та проведення
місцевих (на території
територіальних громад, на
рівні районів, областей,
м. Києва) фізкультурнооздоровчих та спортивних
заходів для учнів (у тому
числі он-лайн)

кількість проведених
місцевих фізкультурнооздоровчих та
спортивних заходів
для учнів,
кількість учнів, залучених
до участі у заходах

5) організація та проведення
всеукраїнських та
міжнародних фізкультурнооздоровчих та спортивних
заходів для учнів (у тому
числі он-лайн)

кількість проведених
всеукраїнських,
міжнародних (проведених
в Україні) фізкультурнооздоровчих та
спортивних заходів для
учнів,
кількість учнів, залучених
до участі у заходах

—“—

6) забезпечення участі учнів кількість учнів, залучених
у міжнародних фізкультурно- до участі у заходах
оздоровчих та спортивних
заходах (у тому числі он-лайн)

—“—

7) проведення
репрезентативного
дослідження щодо рівня
фізичної активності учнів
закладів загальної середньої
освіти

підготовлено звіт і
рекомендації/пропозиції
за результатами
дослідження

друге
півріччя

МОН
Українська федерація
учнівського спорту (за
згодою)

—“—

МОН
Мінмолодьспорт
MОЗ
обласні та Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
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Стратегічна ціль

3. Розбудова системи
здорового харчування,
формування культури
харчування та правильних
харчових звичок

Найменування заходу

Індикатор досягнення

Строк
Відповідальні за виконання
виконання
самоврядування (за згодою)
Національна академія наук
(за згодою)
Національна академія
медичних наук (за згодою)
громадські об’єднання (за
згодою)

1) забезпечення розвитку
інформаційного порталу з
реформування системи
шкільного харчування

кількість відвідувань
порталу

2) забезпечення модернізації
(проведення реконструкції та
капітального ремонту)
їдалень (харчоблоків)
закладів загальної середньої
освіти, що створює безпечні
умови організації харчування

у закладах загальної
середньої освіти
модернізовано (проведено
реконструкцію та
капітальний ремонт)
їдальні (харчоблоки),
зокрема оновлено
обладнання

—“—

Мінрегіон
обласні, Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)

кількість поінформованих
3) інформаційнороз’яснювальна робота серед осіб
осіб, відповідальних за
надання послуг з харчування,
щодо дотримання гігієнічних
вимог стосовно поводження з

—“—

Держпродспоживслужба

протягом МОН
року
МОЗ
Мінекономіки
Держпродспоживслужба
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Стратегічна ціль

Найменування заходу

Індикатор досягнення

Строк
Відповідальні за виконання
виконання

харчовими продуктами,
запровадження та
застосування постійно діючих
процедур, які базуються на
принципах системи аналізу
небезпечних факторів та
контролю у критичних точках
(НАССР)
протягом Держпродспоживслужба
року

4) забезпечення здійснення
постійного державного
нагляду (контролю) за
діяльністю постачальників
харчових продуктів та/або
суб’єктів господарювання, що
надають послуги харчування
для закладів загальної
середньої освіти

підготовлено звіт про
вжиття заходів
адміністративного впливу
за результатами
контролю

5) розроблення та
затвердження примірного
чотиритижневого сезонного
меню для закладів загальної
середньої освіти

до початку
заклади загальної
навчальсередньої освіти, які
обрали спосіб організації ного року
харчування шляхом
приготування та
реалізації готових страв
самостійно,
використовують примірне
чотиритижневе сезонне

обласні, Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
Держпродспоживслужба
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Стратегічна ціль

Найменування заходу

Індикатор досягнення

Строк
Відповідальні за виконання
виконання

меню, погоджене з
територіальними
органами
Держпродспоживслужби

4. Удосконалення
медичного
обслуговування учнів і
працівників закладів
освіти

6) проведення дослідження
щодо поширеності дитячого
ожиріння (у рамках
Європейської ініціативи
ВООЗ з нагляду за ожирінням
у дітей (COSI)

підготовлено звіт і
рекомендації за
результатами
дослідження

1) інформування медичними
працівниками учасників
освітнього процесу з питань
вакцинації, профілактики
інфекційних та неінфекційних
захворювань, збереження
сексуального та
репродуктивного здоров’я
молоді, протидії поширенню
серед учнів звичок,

кількість поінформованих
медичними працівниками
учасників освітнього
процесу з питань
вакцинації, профілактики
інфекційних та
неінфекційних
захворювань, збереження
сексуального та
репродуктивного здоров’я

протягом MОЗ
року
МОН
обласні та Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
Національна академія наук
(за згодою)
Національна академія
медичних наук (за згодою)

—“—

обласні, Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
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Стратегічна ціль

Найменування заходу

Індикатор досягнення

Строк
Відповідальні за виконання
виконання

небезпечних для їх фізичного молоді, протидії
та психічного здоров’я
поширенню серед учнів
звичок, небезпечних для
їх фізичного або
психічного здоров’я
2) здійснення контролю за
здійснено контроль за
протягом обласні, Київська міська
проходженням періодичного проходженням
держадміністрації
року
медичного огляду учнів і
періодичного медичного
органи місцевого
працівників закладів
огляду учнів і працівників
самоврядування (за згодою)
загальної середньої освіти
закладів загальної
середньої освіти
3) забезпечення безоплатного проведено медичні
—“—
обласні, Київська міська
проведення медичного огляду огляди, моніторинг,
держадміністрації
учнів, моніторингу стану їх
здійснено лікувальнооргани місцевого
здоров’я, здійснення
профілактичні заходи
самоврядування (за згодою)
лікувально-профілактичних
МОЗ
заходів у закладах загальної
середньої освіти
5. Ефективне
психологічне
забезпечення освітнього
процесу

1) підвищення рівня
поінформованості учасників
освітнього процесу про
можливість отримання
психологічних послуг у
закладах загальної середньої
освіти

кількість учасників
освітнього процесу,
поінформованих про
можливість отримання
психологічних послуг у
закладах загальної
середньої освіти

—“—

обласні, Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
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Стратегічна ціль

Найменування заходу
2) оновлення структури,
функцій та порядку
діяльності психологічної
служби закладів загальної
середньої освіти

Індикатор досягнення
оновлено положення про
психологічну службу в
системі освіти

6. Підготовка працівників 1) проведення тренінгового
закладу освіти та їх
навчання працівників
здоров’я
закладів загальної середньої
освіти щодо реалізації
здоров’язбережувального
компонента навчання на
основі сучасних освітніх
технологій, зокрема тих, що
спрямовані на збереження
здоров’я учнів

кількість працівників
закладів загальної
середньої освіти,
охоплених навчанням

2) проведення тренінгового
навчання працівників
закладів загальної середньої
освіти щодо методів
запобігання та протидії
проявам насильства та
булінгу (цькування),
формування соціальноемоційних компетентностей,
ненасильницьких моделей
спілкування та взаємодії

кількість працівників
закладів загальної
середньої освіти,
охоплених навчанням

Строк
Відповідальні за виконання
виконання
IV квартал МОН

протягом обласні, Київська міська
року
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання (за
згодою)

—“—

обласні, Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання (за
згодою)

9



Стратегічна ціль

Найменування заходу

Індикатор досягнення

Строк
Відповідальні за виконання
виконання

учнів, навичок безпечної
поведінки під час
використання інформаційнокомунікаційних технологій та
інших медійних засобів
3) проведення тренінгового
навчання працівників
закладів загальної середньої
освіти щодо надання
домедичної допомоги (у тому
числі особам з особливими
освітніми потребами)

кількість працівників
закладів загальної
середньої освіти,
охоплених навчанням

4) включення до змісту вищої
освіти за педагогічними
спеціальностями питань,
пов’язаних із реалізацією
здоров’язбережувального
компонента навчання учнів

у стандартах вищої освіти
для педагогічних
спеціальностей
передбачено здатність
випускника формувати в
учнів навички здорового
способу життя,
здійснювати
профілактику негативних
проявів у поведінці дітей

5) формування регіонального сформовано та розміщено
замовлення на підготовку
регіональне замовлення
фахівців з фаховою
(у разі потреби)
передвищою, вищою освітою

протягом МОЗ
року
обласні, Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)

—“—

МОН

ІІ квартал обласні, Київська міська
держадміністрації
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Стратегічна ціль

Найменування заходу

Індикатор досягнення

Строк
Відповідальні за виконання
виконання

для роботи в інклюзивноресурсних центрах
6) підвищення кваліфікації
працівників психологічної
служби в системі освіти щодо
створення безпечних і
здорових умов у закладах
загальної середньої освіти,
що сприяють охороні
психічного здоров’я учнів і
працівників
7) організація та проведення
для працівників закладів
загальної середньої освіти
заходів, спрямованих на
розвиток у них культури
здорового харчування,
рухової активності та
піклування про своє здоров’я,
протидію професійному
вигоранню

кількість працівників
психологічної служби в
системі освіти, охоплених
навчанням

кількість працівників
закладів загальної
середньої освіти,
охоплених заходами

протягом обласні, Київська міська
року
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання (за
згодою)
МОН
МОЗ
—“—

обласні, Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання (за
згодою)
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Стратегічна ціль

7. Безпечність,
доступність та
інклюзивність освітнього
середовища

Найменування заходу

Індикатор досягнення

8) створення в закладах
загальної середньої освіти
умов для рухової активності
та здорового харчування
працівників

у закладах загальної
середньої освіти створено
умови для забезпечення
рухової активності та
здорового харчування
працівників

1) створення в закладах
загальної середньої освіти
безпечних і нешкідливих
умов навчання

заклади загальної
середньої освіти
функціонують з
дотриманням санітарних
правил і норм,
протиепідемічних правил,
вимог безпеки
експлуатації будівель та
забезпечення їх
надійності, зокрема щодо
інклюзивності будівель і
споруд, вимог пожежної
безпеки, правил
запобігання та протидії
насильству та булінгу
(цькуванню) в закладах
загальної середньої освіти

Строк
Відповідальні за виконання
виконання
протягом обласні, Київська міська
року
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)

—“—

—“—
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Стратегічна ціль

Строк
Відповідальні за виконання
виконання

Найменування заходу

Індикатор досягнення

2) забезпечення підключення
закладів загальної середньої
освіти до широкосмугового
доступу до Інтернету (за
кошти субвенції “Субвенція
з державного бюджету
місцевим бюджетам на
реалізацію заходів,
спрямованих на підвищення
доступності широкосмугового
доступу до Інтернету в
сільській місцевості”)
3) деталізація положень
Державних будівельних
норм України “Будинки і
споруди. Заклади освіти”
ДБН В. 2.2-3:2018 щодо
вимог до ресурсних кімнат
закладів загальної середньої
освіти
4) надання додаткових
психолого-педагогічних і
корекційно-розвиткових
послуг у закладах загальної
середньої освіти для осіб з
особливими освітніми
потребами

здійснено заходи щодо
підключення закладів
загальної середньої освіти
до широкосмугового
доступу до Інтернету
(за наявності відповідних
клопотань)

протягом Мінцифри
року
обласні, Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)

внесено зміни до
Державних будівельних
норм України “Будинки і
споруди. Заклади освіти”
ДБН В. 2.2-3:2018

I квартал

кількість учнів,
охоплених психологопедагогічними і
корекційно-розвитковими
послугами

протягом МОН
року
обласні, Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)

Мінрегіон
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Стратегічна ціль

Найменування заходу

Індикатор досягнення

Строк
Відповідальні за виконання
виконання
IV квартал МОН
Національна академія
педагогічних наук
(за згодою)

5) удосконалення механізму
функціонування спеціальних
класів у закладах загальної
середньої освіти

розроблено порядок
створення та умови
функціонування
спеціальних класів у
закладах загальної
середньої освіти

6) удосконалення механізму
забезпечення осіб з
особливими освітніми
потребами допоміжними
засобами для навчання

оновлено типовий перелік
допоміжних засобів для
навчання (спеціальних
засобів корекції
психофізичного розвитку)
осіб з особливими
освітніми потребами, які
навчаються в закладах
освіти

—“—

МОН

7) створення додаткових
можливостей для
проходження зовнішнього
незалежного оцінювання
особами з особливими
освітніми потребами

оновлено перелік
особливих (спеціальних)
умов, що створюються
для осіб з особливими
освітніми потребами в
пунктах проведення
зовнішнього незалежного
оцінювання

—“—

МОН
МОЗ

8) удосконалення механізму
корекції порушень мовлення
учнів

розроблено порядок
надання логопедичних
послуг в системі освіти

ІІ квартал МОН
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Стратегічна ціль

Строк
Відповідальні за виконання
виконання

Найменування заходу

Індикатор досягнення

9) створення умов для
допуску асистента учня до
освітнього процесу

розроблено умови
допуску асистента учня
до освітнього процесу

10) запровадження
моніторингу надання учням
послуги супроводу під час
інклюзивного навчання (після
затвердження державного
стандарту соціальної послуги
супроводу під час
інклюзивного навчання)

кількість учнів,
охоплених соціальною
послугою супроводу під
час інклюзивного
навчання

11) впровадження
міжнародних програм
(адаптованих) з протидії та
запобігання будь-яким
проявам насильства та булінгу
(цькування), соціальноемоційного навчання в
закладах загальної середньої
освіти
12) поширення в закладах
загальної середньої освіти
практики функціонування
служб порозуміння (шкільної
медіації)

кількість закладів
загальної середньої
освіти, в яких
впроваджуються
програми

—“—

обласні, Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)

кількість закладів
загальної середньої
освіти, в яких
функціонують служби
порозуміння (шкільної
медіації)

—“—

—“—

IV квартал МОН

протягом Нацсоцслужба
року
обласні, Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
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Стратегічна ціль

8. Міжсекторальна
взаємодія та залучення
соціальних інституцій

Найменування заходу

Індикатор досягнення

13) проведення моніторингу,
оцінювання освітніх і
управлінських процесів
закладів загальної середньої
освіти, опитування учасників
освітнього процесу щодо
формування у дітей навичок
здорового способу життя
(харчування, гігієна, рухова
активність), запобігання та
протидії насильству та
булінгу (цькуванню)
14) проведення моніторингу
та оцінки ступеня
безбар’єрності закладів
загальної середньої освіти

проведено моніторинг,
інституційний аудит
закладів загальної
середньої освіти,
опитування учасників
освітнього процесу, за
результатами яких надано
відповідні рекомендації
керівникам і засновникам
закладів загальної
середньої освіти

1) проведення заходів з
міжвідомчої взаємодії з
питань здорового та
безпечного освітнього
середовища

проведено моніторинг
та оцінку, за результатами
яких надано пропозиції
місцевим органам з питань
містобудування та
архітектури щодо
забезпечення безбар’єрності
об’єктів фізичного
оточення і послуг для осіб
з інвалідністю
проведено заходи за
участю представників
центральних та місцевих
органів виконавчої влади,
органів місцевого
самоврядування та
громадськості

Строк
Відповідальні за виконання
виконання
протягом Державна служба якості
року
освіти
громадські об’єднання (за
згодою)

—“—

обласні, Київська міська
держадміністрації
Мінрегіон
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання осіб
з інвалідністю (за згодою)

—“—

МОН
МОЗ
Мінсоцполітики
Мінцифри
МКІП
Мінмолодьспорт
МВС
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Стратегічна ціль

Найменування заходу

Індикатор досягнення

Строк
Відповідальні за виконання
виконання
Національна поліція
Антимонопольний комітет
Нацсоцслужба
Державна служба якості
освіти
обласні, Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання (за
згодою)

2 ) опрацювання питання
щодо приєднання України до
Європейської мережі шкіл
здоров’я (Schools for Health in
Europe Network Foundation)

визначено можливість
приєднання України до
Європейської мережі
шкіл здоров’я

друге
півріччя

3) розбудова мережі
інклюзивно-ресурсних
центрів

кількість інклюзивноресурсних центрів

протягом МОН
року
обласні, Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)

4) вжиття заходів з метою
виявлено порушень
дотримання суб’єктами
господарювання правил
торгівлі пивом, алкогольними,
слабоалкогольними напоями,
тютюновими виробами,

—“—

МОН
МОЗ

Національна поліція
обласні, Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
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Стратегічна ціль

Найменування заходу

Індикатор досягнення

Строк
Відповідальні за виконання
виконання

електронними сигаретами та
рідинами, що
використовуються в
електронних сигаретах,
пристроями для споживання
тютюнових виробів без їх
згоряння, зокрема заборони їх
продажу особам та особами,
які не досягли 18-річного віку
5) проведення інформаційнопросвітницьких (тренінги,
презентації та інші заходи,
зокрема за участю
представників органів
державної влади та органів
місцевого самоврядування,
громадськості) та
превентивних заходів,
спрямованих на формування в
учасників освітнього процесу
культури недискримінаційної,
ненасильницької,
безконфліктної комунікації,
здорового та безпечного
способу життя, навичок
збереження власного життя та
здоров’я, а також запобігання
небезпечній поведінці

проведено заходи та
кількість охоплених ними
учасників освітнього
процесу

протягом МОН
року
МОЗ
МКІП
Мінмолодьспорт
Мінцифри
МВС
Національна поліція
обласні, Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання (за
згодою)
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Стратегічна ціль

Найменування заходу

Індикатор досягнення

6) навчання учнів щодо
кількість учасників
безпеки під час використання освітнього процесу,
інформаційно-комунікаційних охоплених
технологій та інших медійних навчанням/заходами
засобів, навичок безпечної
поведінки в Інтернеті,
проведення відповідних
превентивних та
інформаційно-роз’яснювальних
заходів

Строк
Відповідальні за виконання
виконання
протягом МОН
року
Мінцифри
МКІП
Національна поліція
обласні, Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання (за
згодою)

7) розроблення та
розповсюдження серед
учасників освітнього процесу
інформаційних матеріалів
щодо здорового та безпечного
способу життя, розміщення їх
електронних версій на вебсайтах закладів загальної
середньої освіти (їх
засновників)

інформаційні матеріали
розміщено на веб-сайтах
закладів загальної
середньої освіти (їх
засновників)

—“—

МОН
Мінмолодьспорт
МОЗ
МКІП
Національна поліція
обласні, Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання (за
згодою)

8) навчання ефективній
взаємодії учнів, їх батьків,
працівників закладів
загальної середньої освіти,
жителів територіальних

кількість осіб, охоплених
навчанням

—“—

обласні, Київська міська
держадміністрації
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання (за
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Стратегічна ціль

Найменування заходу
громад щодо формування та
підтримання здорового та
безпечного освітнього
середовища
9) сприяння громадськості у
проведенні заходів,
спрямованих на формування
культури здорового та
безпечного способу життя
учасників освітнього процесу,
популяризації підходів
безбар’єрності, інклюзії,
рівності

Індикатор досягнення

громадські об’єднання,
інші представники
громадськості залучені до
формування культури
здорового та безпечного
способу життя учасників
освітнього процесу

_____________________

Строк
Відповідальні за виконання
виконання
згодою)

протягом обласні, Київська міська
держадміністрації
року
органи місцевого
самоврядування (за згодою)

