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Освіта – це найважливіше для того, щоб наша країна 
стала сильною, а наші діти добре заробляли й почували-
ся вільно в цьому світі. Знання – це набагато дорожче, 
ніж нафта, газ, корисні копалини. Знання рухають світ.

На жаль, тільки половина українських дітей мають мож-
ливість потрапити до дитячого садка. 20 тисяч місць за мину-
лий рік ми створили для того, щоби українські діти отримали 
дошкільну освіту. Але цього не вистачає. Ми прийняли закон, 
який дає можливість за спрощеною процедурою відкривати 
дитячі садки. І так само очікуємо голосування за закон, який 
зменшує орендну платню для приватних дитячих садків. У 
місцевих бюджетах є кошти. Нагадаю, доходи місцевих бюд-
жетів зросли на 40%. Не кабінети чиновників треба ремонту-
вати, а створювати додаткові місця для наших дітей в дитя-
чих садках.

Подзвоніть, будь ласка, своєму меру чи місцевому депутату 

і нагадайте йому, що гроші є, і діти потребують, щоб ці гроші 
йшли саме на дошкільну освіту.

Щойно завершилося зовнішнє незалежне оцінювання. 10% 
наших дітей не здали тести з української мови, 25% – з мате-
матики. Це означає, що в системі середньої освіти у нас криза, 
яка виникла не вчора і не позавчора, а десятки років тому. 

Цього року Уряд додатково виділив 2,5 мільярда гривень 
на середню освіту. Щойно прийнято рішення за рахунок ско-
рочення витрат на Парламент та Уряд виділити 180 мільйонів 
гривень на придбання підручників для наших дітей. Це 50% 
компенсації вартості підручника. Інших 50% повинна виділити 
місцева влада. І прошу органи місцевого самоврядування при-
йняти відповідні рішення.

Дуже складне питання про кількість шкіл. Але важливіше 
і складніше – це їх якість. Неприйнятно, коли більше 400 шкіл 
в країні мають менше 10 учнів, а 1,5 тисячі шкіл мають менше 
40 учнів. Тому якість освіти і якість школи – це завдання но-
мер один для місцевої і центральної влади. Вчитель повинен 
добре заробляти, в школі повинен бути Інтернет, клас повинен 
бути обладнаний. У наших спільних інтересах прийняти рішен-
ня, чого ми хочемо – сотні неякісних шкіл, чи реальну сильну 
якісну систему середньої освіти?!

Уряд розробив відповідний закон і передав його на гро-
мадське обговорення. Шановні батьки і вчителі, нам потрібна 
ваша думка. Ми хочемо, щоб цей закон об’єднав учня, вчителя 
і батьків. І щоб він дав якісну середню освіту, яка потім перехо-

дить в якісну вищу освіту.
Що зроблено в вищій освіті? Ми прийняли закон про вищу 

освіту і він почав працювати. Цей закон дає можливість побуду-
вати систему вищої освіти в країні на кшталт тієї, яка є в Європі 
і США. Автономія вузів. Тепер не Міністерство диктує, які нав-
чальні плани повинні бути у вузі, а вуз має право самостійно 
визначити, яким предметам і як вчити наших студентів.

Фінансова автономія. Вузи можуть самостійно використо-
вувати свої кошти. Це й додаткові права і повноваження для 
студентів.

Тепер про якість. Всім добре відомо, що низка вузів у нас 
просто друкує дипломи. Ми зробили перший етап, коли позба-
вили ліцензій 70 ВНЗ. Наступним етапом ми переформатували 
систему державного замовлення. Зараз кошти по державному 
замовленню, а це майже 18 мільярдів гривень, йдуть тільки до 

тих вузів, які за останні 3 роки продемонстрували високу якість 
в освіті. Також закон про вищу освіту надає можливість  кожно-
му студенту самостійно визначитися, в який вуз іти за державні 
кошти.

Це еволюційний шлях того, щоб очистити українську систе-
му вищої освіти від псевдоакадемій, псевдоуніверситетів і про-
фесорів з трьома «ф».

Одна з найбільших проблем в системі освіти – це корупція, 
хабарі за знання. Кожен третій студент в Україні публічно виз-
нає, що він давав хабар. Зараз в країні немає реального ме-
ханізму захисту прав учнів та студентів.

Я ініціюю створення в Україні інституту освітнього омбуд-
смена, куди студент, чи учень, чи батьки, права яких порушені в 
освітньому процесі, можуть звернутися, і такі права будуть захи-
щені освітнім омбудсменом.

Зв’язок освіти і ринку праці – це основа в плануванні сис-
теми вищої освіти. Людина, яка вступає до вузу, повинна зна-
ти, що професія, яку вона отримає, потрібна для країни. Така 
система планування здійснюється на наступні 10 років на базі 
служби зайнятості, Міністерства освіти та Мінісоцполітики. 

Війна Росії проти України залишила сотні тисяч родин без 
домівок, а дітей – без можливості отримати навчання. Але вже 
сьогодні 60 тисяч цих діток отримують навчання в середніх шко-
лах України. 5,5 тисячі студентів навчаються у вищих навчаль-
них закладах. 

У цьому році всі українські вояки, які боронять незалежність 
України, можуть вступити до вищих навчальних закладів без 
здачі зовнішнього незалежного оцінювання, оскільки в них прос-
то не було можливості це зробити, а чздаючи іспити.

Для того, щоб бути сьогодні конкурентним, треба знати ба-
гато іноземних мов. Саме тому я дав доручення збільшити кіль-
кість годин в середній школі з вивчення іноземних мов. 10 днів 
тому ми ратифікували угоду з ЄС «Горизонт-2020». Тепер ук-
раїнські вузи можуть разом з ЄС, використовуючи значні кошти 
європейських фондів, проводити наукові дослідження в сфері 
охорони здоров’я, екології, демографії, космосу, нанотехноло-
гій. Тепер українська наука отримала доступ до високих і якісних 
стандартів європейських знань. Нам треба цим скористатися. 
Ми маємо всі шанси стати сильною країною з якісними знання-
ми. Все залежить від нас.                     

                     За матеріалами урядового порталу                                                                                    

Напрямки подальшого реформування мережі закладів освіти обговорили учасники селекторної наради, яку провів 
Міністр освіти і науки України Сергій Квіт. Від Чернігівщини участь у нараді взяв перший заступник голови облдержад-
міністрації Леонід Сахневич.

За словами Сергія Квіта, місцева влада повинна працювати над оптимізацією структури та мережі освітніх навчальних закладів 
всіх рівнів у своїх регіонах. Перш за все, у кожному обласному центрі мають з’явитися університети з високим рівнем якості навчання 
та матеріально-технічної бази. А от професійно-технічну освіту передбачається надавати у регіональних багатопрофільних центрах. 
При таких установах створюватимуться ради «стейкхолдерів» — тих, хто зацікавлений у працевлаштуванні випускників цих навчаль-
них закладів. Відповідно, кожному регіону потрібно визначитись, спеціалісти яких професій мають найбільший попит на місцевому 
ринку праці. 

Також, у країні налічується велика кількість малокомплектних середніх закладів освіти, у яких, на думку Міністра, не можна здобу-
ти якісні знання. Це стосується переважно сільських шкіл. Нерідко у таких школах в одному класі навчається всього кілька дітей.

Загалом, до кінця нинішнього року, у зв’яку з проведенням реформ з децентралізації влади та зростанням тенденції до змен-
шення кількості учнів у школах, в Україні заплановано скорочення декількох тисяч педагогічних працівників. Але місцева влада має 
забезпечити можливість їх подальшого працевлаштування.

На завершення наради Сергій Квіт дав доручення областям розробити плани з оптимізації кількості освітніх навчальних закладів 
та надіслати свої пропозиції до Міністерства 

Перші успіхи і проблемні питання впровадження реформи місцевого самоврядування обговорювалися в облдержад-
міністрації під час брифінгу «Як триває процес об’єднання територіальних громад Чернігівщини».

За словами директора Офісу реформ у Чернігівській області Ярослава Жиденка, на сьогодні до облдержадміністрації на перевір-
ку подано шість рішень про об’єднання. Найбільш активними громадами області виявилися Кіптівська та Деснянська (Козелецький 
район), вертіївська та григоро-іванівська (Ніжинський район), Парафіївська (Ічнянський район) та Макіївська (Носівський район). 
У разі отримання позитивного висновку, вони матимуть можливість перейти до наступного етапу об’єднання – передачі цих рішень 
до обласної ради.

Процедуру об’єднання ініціювали ще 12 громад області. А свої пропозиції про співпрацю вони надали суміжним населеним пун-
ктам.

– Чернігівщина після ухвалення обласною радою проекту Перспективного плану формування територій громад має можливість 
отримати 101 мільйон гривень із Державного фонду регіонального розвитку, – зазначив Ярослав Жиденко.

Він також зауважив, що після затвердження в обласній раді проекту Плану об’єднання 81 громади, його було подано на розгляд 
Кабміну. Урядовими експертами попередньо погоджено утворення лише 43 спроможних територіальних об’єднання. Такий показник, 
на думку директора Офісу реформ, не повинен нікого лякати. Адже територіальна реформа – процес поступовий.

У свою чергу, експерт Офісу реформ Микола Силенко повідомив, що на початку їхньої роботи спілкування відбувалося переважно 
з керівництвом районів та населених пунктів. У міру поширення інформації про реформу до цього процесу почали долучатися без-
посередньо жителі громад. Люди розуміють, що адміністративний устрій має змінитися. І тому зараз ініціативу з об’єднання нерідко 
проявляють самі громадяни.

– Приклад та досвід функціонування перших громад має стати позитивним сигналом для тих, хто досі хоче жити за старими пра-
вилами, – підкреслив Микола Силенко. На його думку, найбільший опір об’єднанню чинять структури, які будуть ліквідовуватись, або 
реформуватись. У людей виникають певні побоювання, зокрема – пересторога щодо можливого закриття шкіл та ФАПів, необхідності 
далеко їхати за довідками тощо.

Експерти Офісу реформ пояснили, що замість сільського голови люди обиратимуть старосту, який видаватиме всі необхідні 
довідки. А вирішувати долю шкіл, лікарень та адміністративних будинків будуть обрані самими жителями депутати ради громад.

роботу офіс реформ має закінчити 5 вересня. проте, скоріше за все, він ще на деякий час продовжить інформаційно-
роз’яснювальну кампанію.

ярослав Жиденко повідомив, що незабаром має запрацювати інтернет-ресурс «Reformy.cn.ua». На ньому буде розміще-
но інтерактивну карту об’єднаних громад області, інформацію щодо роботи експертів офісу. також громадяни зможуть 
обмінятися своїми напрацюваннями та думками.

а поки що, у разі необхідності, всі зацікавлені можуть звернутися до представництва офісу реформ у Чернігівській 
області за телефоном: (0462) 67-50-85.

                департамеНт іНформаційНої діяльНості та комуНікацій З громадськістю облдерЖадміНістрації
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Мережа навчальних закладів оптиМізуватиМеться

рефорМа з об’єднання гроМад черінгівщини: перші кроки

Про проблеми оподаткування підприємств аграрно-
го сектору і, зокрема, про те, як не допустити «вбивчо-
го» посилення податкового тиску на сільгоспвиробників 
говорили підприємці-фермери, нардепи та представни-
ки виконавчої влади у форматі громадського слухання 
на тему: «Збереження спеціального режиму оподатку-
вання податком на додану вартість для сільськогоспо-
дарських товаровиробників».

– Ми зібралися разом – і великі, й малі сільгоспвиробники 
області – аби згуртуватися і відстояти право на розвиток агро-
сектору – локомотиву економіки України, – звернувся до майже 
двох сотень присутніх голова ОДА Валерій Куліч. Проблемою, 
що наразі об’єднує всіх виробників сільгосппродукції, є пропо-
зиція уряду змінити діючу систему оподаткування аграріїв. 

Вже понад десять років діє спеціальний режим оподат-
кування податком на додану вартість. На переконання та за 
розрахунками виробників – ця пільга є чи не єдиною формою 
допомоги держави, яка реально сприяє галузі, й до якої мають 
доступ усі, пільгою, яка не може містити корупційної складо-
вої, бо надається всім автоматично на рівних умовах.

Прикладом ефективності діючої системи є тривалий пози-
тивний тренд розвитку агробізнесу. Микола Кучер, член Комі-
тету Верховної Ради України з питань аграрної політики та зе-
мельних відносин, зокрема, зазначив, що аграрний сектор уже 
понад десять років демонструє позитивне сальдо зовнішньої 
торгівлі, а експорт продукції за цей час збільшився у сім разів. 
«Уряд пиляє гілку, на якій сидить», – вважає парламентар.

– Якраз за рахунок діючої системи оподаткування здій-
снюється більш інтенсивний розвиток галузі, частка якої у 
експортній торгівлі вже складає понад 30%, – переконаний 
народний депутат, ініціатор зустрічі Валерій Давиденко. 
– І це стосується як великих агрохолдингів, так і дрібних фер-
мерських господарств, які, в свою чергу, є найбільшими інвес-
торами сільських громад.

Порівнюючи обсяги державної підтримки агропромислово-
го сектору в країнах Європи та Україні, виробники зазначили, 
що європейські держави підтримують аграріїв на рівні 300-600 
євро на гектар. Українські ж сільгоспвиробники цього не ма-
ють, але все одно виходять на світові ринки. Тому обов’язково 
треба зберегти хоча б спеціальний режим оподаткування, який 
підтримує підприємства і дає виробникам близько 26 доларів 
економії на гектарі. До того ж, уряд, за словами присутніх, не 
продемонстрував жодних фінансових розрахунків, проте, до-
свід показує, що зі збільшенням податкового тиску зменшуєть-
ся вал продукції, а частка тіньового обігу – зростає. А це жод-
ним чином не сприятиме розвитку економіки України.

Як конструктивну міру впливу на плани уряду агровироб-
ники домовилися направити резолюцію за підсумками гро-
мадських слухань до відповідних столичних установ. Головна 
вимога – не допустити скасування спеціального режиму опо-
даткування, введення якого, на переконання аграріїв, може 
«поховати» галузь.

                     прес-слуЖба облдерЖадміНістрації

аграрії чернігівщини – 
про оподаткування

 наболіло

арсеній яценюк: Ми МаєМо всі шанси стати 
країною з якісниМи знанняМи


