
Прес-реліз 
 

1. Відповідь на звернення щодо ситуації, що складається із системою 
позашкільної освіти в окремих територіях Львівської області. 
 
2. Відповідь на звернення з приводу підвищення заробітних плат відповідно 
до проєкту постанови КМУ “Деякі питання оплати праці педагогічних, науково-
педагогічних і наукових працівників”, який був підтриманий галузевою 
Профспілкою. 
 
3. «Всеукраїнська школа онлайн» – нова платформа для дистанційного та 
змішаного навчання. Всеукраїнську школу онлайн підтримали  3 мобільні 
оператори – Київстар, Vodafone та lifecell. Вони забезпечать безлімітний 
нетарифікований доступ до сайту платформи та її мобільного застосунку для всіх 
абонентів (перегляд навчальних відеоматеріалів на каналі YouTube тарифікується 
згідно з умовами тарифного плану абонента). 

4. Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України, 
висловлюючи думку багатотисячної освітянської спільноти  Львівщини, вимагає 
забезпечення місцевих бюджетів у 2021 році освітньою субвенцією у повному 
розмірі з її розподілом між бюджетами територіальних громад залежно від 
кількості класів у закладах загальної середньої освіти і відповідних закладах 
професійно-технічної та фахової передвищої освіти станом на 5 вересня 2020 
року, замість хибного показника кількості учнів, що не забезпечує її 
пропорційного розподілу. Просимо Вас, шановні народні депутати, підтримати 
передбачення у Державному бюджеті України на 2021 рік обсягів видатків на 
освітню галузь відповідно до законодавчо визначених статтею 78 Закону України 
«Про освіту» 7% від ВВП. 
 
5. Партнери ЄС разом із міністрами, відповідальними за професійну освіту та 
навчання (ПТО) країн-членів ЄС та Європейською комісією, підписали 
Декларацію Оснабрюка про професійну освіту та навчання як засіб відновлення 
та справедливого переходу до цифрової та зеленої економіки. 
 
6. В Україні діятиме новий Санітарний регламент для закладів загальної 
середньої освіти, який визначає медичні вимоги безпеки щодо освітнього 
середовища у всіх типах шкіл. 
 
7. Уряд перерозподілив кошти освітньої субвенції, щоб не допустити 
заборгованості із зарплати педагогам. 
 
8. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації 
звертається з проханням звернути увагу на актуальну сьогодні проблему 
забезпечення рівного доступу до позашкільної освіти. 
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