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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
■Л/" / Л  20 /Й ,.  м. Київ №

Про результати дослідження
«Діти і папери; як досягти балансу в школі»

Із метою реалізації одного з пріоритетів освітньої політики Уряду щодо 
дебюрократизації освітньої діяльності та впровадження результатів 
дослідження «Діти і папери: як досягти балансу в школі»
(http://bit.ly/childrenandpapersfinal), проведеного Міністерством освіти і науки 
України спільно з громадською організацією "ЕдКемп Україна"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад робочої групи з дебюрократизації шкільної 
діяльності згідно з додатком.

2. Робочій групі:
1) до 15 березня 2017 року розробити проект оновленої Типової 

Інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і 
форм власності та подати для оприлюднення її на офіційному сайті 
Міністерства освіти і науки України для громадського обговорення;

2) до 15 березня 2017 року розробити перелік та проекти 
розпорядчих документів, що регламентуватимуть спрощення діяльності 
педагогів і адміністрації навчальних закладів системи загальної середньої 
освіти з ведення шкільної документації, урегулювання питання щодо 
здійснення вчителями обліку дітей щкільного віку за територією 
обслуговування навчального закладу, написання планів та звітів стосовно 
проведення виховних, предметних заходів, відвідування семінарів, круглих 
столів, тренінгів та подати для оприлюднення зазначені вище перелік та

http://bit.ly/childrenandpapersfinal


проекти на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України для 
громадського обговорення;

3) до 10 квітня 2017 року розробити та подати на затвердження 
програму реалізації пілотного проекту з дебюрократизації освіти у 
Львівській, Харківській областях та м. Києві.

3. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних та 
Київської міської державних адміністрацій припинити практику:

1) звітування, що не передбачено законодавством, загальноосвітніми 
навчальними закладами стосовно проведення виховних, позаурочних, 
позашкільних заходів;

2) дублювання на паперовому носії документів, складених в 
електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронні 
документи та електронний документообіг.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти 
(Кононенку Ю. Г.) спільно з робочою групою запровадити моніторинг 
оцінювання та коригування запроваджуваних заходів, а також можливості 
реагування на виявлені випадки порушення досягнутих рішень.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Хобзея П. К.

Міністр Л. М. Гриневич



Додаток до наказу
Міністерства освіти і науки України
в ід /с / .  /J .  _________

Склад робочої групи 
з дебюрократизації шкільної діяльності

№
з/п

Прізвище, ім’я Організація

1. Хобзей Павло Заступник Міністра освіти і науки України 
-  керівник робочої групи

2. Бабічев Анатолій Заступник голови -  керівник апарату 
Харківської обласної державної 
адміністрації (за згодою)

3. Божинський
Володимир

Заступник начальника відділу державно- 
громадського управління освітою 
Міністерства освіти і науки України

4. Дегтярьова Оксана Головний спеціаліст загального відділу 
Департаменту освіти Харківської міської 
ради

5. Дорош Наталія Керівник відділу Microsoft в Україні по 
роботі із закладами освіти України (за 
згодою)

6. Дятленко Сергій Заступник директора Департаменту 
загальної середньої та дошкільної освіти 
Міністерства освіти і науки України -  
начальник відділу державно-громадського 
управління освітою

7. Елькін Олександр Голова Ради Громадської організації 
«ЕдКемп Україна», Голова підкомітету 
загальносередньої освіти Громадської 
ради Міністерства освіти і науки України, 
радник Міністра освіти і науки України 
3  інновацій та горизонтальних зв'язків 
в освіті

8. Заплотинська Олена Керівник проектів Інституту розвитку 
освіти (за згодою)

9. КільдероваІнна Завідувач сектору нормативно-правового 
забезпечення відділу освітньої політики 
Інституту модернізації змісту освіти 
Міністерства освіти і науки України

10. Клепко Сергій Проректор 3 наукової роботи 
Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського



11. Лімонова Наталя Співзасновниця Креативної Міжнародної 
Дитячої школи (за згодою)

12. Лямічев Віталій Заступник директора Інституту освітньої 
аналітики Міністерства освіти і науки 
України

13. Макаренко Оксана Радник Міністра освіти і науки, засновник 
Громадської організації «SMART Освіта»

14. Малахова Олена Програмний координатор Громадської 
організації «ЕдКемп Україна», радник 
Міністра освіти і науки України з питань 
політики тендерної рівності та 
антидискримінації в освіті

15. Мандзій Любомира Директор Департаменту освіти і науки 
Львівської облдержадміністрації

16. Марущенко Олег Провідний соціолог Навчально-наукового 
інституту якості освіти, доцент кафедри 
філософії Харківського національйого 
медичного університету (за згодою)

17. Міньковська Ірина Речниця громадської організації «ЕдКемп 
Україна» (за згодою)

18. Сімчук Лілія Заступник голови районної адміністрації 
3 питань освіти, культури, медицини 
Маловисківського району Кіровоградської 
області (за згодою)

19. Срібна Ірина Учитель Черкаської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 28 імені Т.Г. Шевченка 
Черкаської міської ради Черкаської 
області

20. Тутаєва Майя Директор Хмелівської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів Маловисківської 
районної ради Кіровоградської області

21. Фіданян Олена Директор Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту Київської міської 
державної адміністрації

22. Шаламов Руслан Директор 3 науково-методичної роботи 
Творчого об’єднання «Соняшник» (за 
згодою)

Директор департаменту 
загальної середньої 
та дошкільної освіти


