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Якісна освіта українців – це шлях до життя в розвинутій, успішній краї-
ні вже в найближчому майбутньому. Всі діти, незалежно від того жи-
вуть вони  у місті чи в селі, достойні мати справедливі можливості для 
самореалізації. І першою сходинкою для цього є навчання.  

Цей довідник має на меті допомогти новоутвореним об’єднаним те-
риторіальним громадам налагодити ефективне управління освітою. 
Довідник містить опис конкретних поступових кроків у процесі орга-
нізації освіти в ОТГ, роз’яснює юридичні тонкощі системи управління 
освітою в громаді та висвітлює практичні поради, приклади реалі-
зованих ініціатив. Також у довіднику ви знайдете посилання на базу 
документів, яка допоможе керівникам ОТГ та спеціалістам управлінь 
освіти на місцях грамотно оформити юридичні моменти.  
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ВСТУП

ОСВІТА 
В ОБ’ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ:  
ПЕРШІ КРОКИ

Ми з захопленням, а часто зі заздрістю дивимося на заможні країни 
світу. Як там усе  злагоджено, гарно, люди усміхнені та задоволенні 
життям! Ніби казка…

Як нам досягнути того самого або й більшого? Що стало рушій-
ною силою розвитку світових економічних лідерів, таких як Сінгапур, 
Японія, Китай, Південна Корея? Одна з найважливіших передумов 
успіху – якісна освіта. Саме ці країни посіли перші п’ять позицій у світо-
вому рейтингу якості шкільної освіти, який 2015 року, після свого до-
слідження, презентувала Організація економічного співробітництва 
та розвитку. (http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf)

 Одним із найважливіших критеріїв оцінювання у цьому досліджен-
ні є також доступність освіти. Наприклад, Сінгапур до 1960-х років 
мав високий рівень неписьменності, а сьогодні це – одна з найпрогре-
сивніших та найзаможніших держав світу, де некваліфікований пра-
цівник за два дні заробляє місячну зарплату молодого педагога в 
Україні...
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“Якщо ви потрапите до шкільного класу в азійській 
країні, відразу зрозумієте, що тут учителі чекають ви-
соких результатів у навчанні від кожного учня. Там ба-
гато запалу, сфокусованості і послідовності. Ці країни 
вміють приваблювати найталановитіших учителів” 
(https://goo.gl/jV1xLr).

Сьогодні держави, які зробили ставку на розвиток людських ресур-
сів у недалекому минулому, отримали результат від вкладених інвес-
тицій і стали світовими економічними лідерами. В епоху інноваційно-
технологічного прогресу лише якість людських ресурсів визначатиме 
можливість держави бути конкурентоспроможною у глобалізовано-
му світі.

“Погана освітня політика і погана освіта призводять 
до того, що багато країн опиняються в перманентно-
му стані економічної рецесії” (https://goo.gl/jV1xLr).

Проблеми якісної доступної освіти є надзвичайно актуальними для 
України, а особливо для дітей, які проживають у сільській місцевос-
ті. Це створює менші можливості для дітей здобувати професійну чи 
вищу освіту в майбутньому.

Сьогодні, рухаючись у руслі реформи децентралізації та оновлен-
ня освітнього законодавства, громади на місцях можуть самостійно 
визначати стратегічні напрями розвитку сфери освіти на своїй тери-
торії, інвестувати у своїх дітей, створювати можливості для здобуття 
якісної освіти. Тобто безпосередньо впливати на своє майбутнє та 
майбутнє цілої країни. Де ми будемо через 10, 20 чи 30 років, зале-
жить тепер уже тільки від нас. Від того, які знання, вміння та навички 
ми сьогодні вкладемо у голівки наших дітей.

Цей шлях нелегкий, сповнений труднощів. І на ньому ми робимо 
лише перші кроки. Але він вартий того, щоб із нього не звертати, 
бо від цього залежить майбутнє наших дітей.
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АЛГОРИТМ НАЛАГОДЖЕННЯ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ОБ’ЄДНАНІЙ 
ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

КРОК 1.   Моніторинг освітньої сфери та формування напрямів її
                   розвитку в ОТГ
КРОК 2.   Створення органу управління освітою та передача майна
                    у власність ОТГ
КРОК 3.   Надання автономії закладам освіти
КРОК 4.   Створення освітнього округу та опорних шкіл
КРОК 5.   Оцінка якості освітнього процесу

 КРОК 1.    МОНІТОРИНГ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ ТА
 ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ ЇЇ РОЗВИТКУ

Створення нової об’єднаної громади відкриває нові можливості 
для підвищення якості освітньої послуги. ОТГ отримали можливість 
самостійно вирішувати питання формування структури мережі за-
гальноосвітніх закладів на своїй території, її модернізації, фінансової 
підтримки, стратегії розвитку та функціонування.

На керівництво ОТГ покладено конкретні обов’язки щодо налаго-
дження освітнього процесу, які визначає ч. 2 ст. 66 Закону України 

“Про освіту” від 05 вересня 2017 року № 2145-19. (http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/2145-19.)

Як вибрати оптимальну модель управління освітою ОТГ?
Кожна ОТГ обирає для себе найбільш адекватну модель функціону-

вання сфери освіти. Першим кроком на цьому шляху має бути аналіз 
ситуації і потреб для забезпечення якісних освітніх послуг.

Відповідальним за вибір моделі управління та здійснення моніто-
рингу є виконавчий комітет ОТГ, який у співпраці з Департаментом  
ОДА повинен оцінити стан галузі. Результатом моніторингу має бути 
база даних основних показників, що характеризують сферу освіти. 
До таких показників варто віднести:

– дані про заклади освіти;
– дані про учнівський контингент (демографічні показники);
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– дані про педагогічних та непедагогічних працівників;
– дані про підвезення учнів до шкіл;
– бюджетні дані (попередні й поточні витрати шкіл);
– дані про інфраструктуру тощо.
Детальний перелік показників можна переглянути у додатку 

https://goo.gl/azNfJc.

Обов’язковою умовою проведення моніторингу є анонімне опиту-
вання мешканців щодо:

– їхнього ставлення до діяльності освітніх закладів на території ОТГ;
– якості освіти у цих закладах;
– пониження ступеня або реорганізації окремих закладів;
– можливих альтернатив використання приміщень вивільнених шкіл;
– вимог до якості освіти в опорних школах;
– потреби у транспортуванні дітей до освітніх закладів.
За результатами моніторингу необхідно чітко сформулювати по-

няття “якості освіти”.

Цікавим прикладом у цьому питанні є “Звіт про 
дослідження думки жителів Олевської ОТГ”. Робоча 
група громади, перед напрацюванням Стратегії роз-
витку ОТГ, провела опитування мешканців, основни-
ми питаннями були “Що Вам подобається?” та “Що б 
ви хотіли змінити?”. 

Відповіді дозволили виявити, що: 
13,3% опитаних хотіли б змінити “якість освіти (від-

новити або відкрити додаткові групи в ДНЗ, здійсни-
ти ремонт та утеплення шкіл, закупити сучасне 
обладнання, змінити керівників шкіл), повернути 
безкоштовне харчування”, 

10,3%  – “створити умови для позашкільного 
розвитку дітей та молоді – гуртки, спортивні секції, 
дитячі та спортивні майданчики, клуби”, 

8,3%  – “вирішити транспортні проблеми, зокрема, 
забезпечити “Шкільними автобусами”. (Звіт про опи-
тування ОТГ – Олевська ОТГ).
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Âèêîíàâ÷èé êîì³òåò ÎÒÃ îáèðàº íàéá³ëüø äîðå÷íó ìîäåëü
óïðàâë³ííÿ îñâ³òí³ì ïðîöåñîì, à ñàìå:

ÕÒÎ ÌÀª ÓÏÐÀÂËßÒÈ ÎÑÂ²ÒÎÞ Â ÎÒÃ?

ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÂËÀÑÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ç óñ³ìà ïîòð³áíèìè
ïîâíîâàæåííÿìè;

ÄÅËÅÃÓÂÀÍÍß ÔÓÍÊÖ²É óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ â³äïîâ³äíîìó â³ää³ëó
ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;

Ì²ÆÌÓÍ²ÖÈÏÀËÜÍÅ ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÎ ç ³íøèìè
òåðèòîð³àëüíèìè ãðîìàäàìè ùîäî ïèòàíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ
óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ. Îäíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ ìîæå ñòâîðþâàòèñÿ
äëÿ äâîõ ³ á³ëüøå ÎÒÃ.

!!! Громада самостійно обирає стратегічний напрям розвитку 
освіти  (Зразок ефективних стратегічних напрацювань можна 
переглянути у Додатку https://goo.gl/KXKNf6).

 КРОК 2.    СТВОРЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ОТГ

Як виглядає процес створення управління 
освітою ОТГ?

До повноважень ради ОТГ, у межах затвердже-
них нею структури і штатів, належить створення 
відділів, управлінь або інших виконавчих органів для 
здійснення повноважень, що є у віданні виконавчого 
комітету ради ОТГ. Для формування та збалансованої 
освітньої галузі, ОТГ має створити власну систему ме-

неджменту освіти. Залежно від ситуації з кількістю шкіл, дошкільних 
та позашкільних установ, їхнього географічного розташування, систе-
ма менеджменту освіти ОТГ може мати різні структурні форми та від-
повідні назви (управління, відділи, сектори і т. д.), штат працівників. 
(Рекомендації з питань становлення та організації роботи органів 
місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад:  rrda.
gov.ua/resources/files/metodYchni_rekomendaciyi.doc)
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Зразок Рішення ради ОТГ про створення відділу освіти, молоді 
та спорту – у додатках (https://goo.gl/DrxScD).

Структура органу управління освітою формується залежно від 
потреб та можливостей громади. (Це може бути окремий орган, у 
компетенції якого лише питання освіти, а може функціонувати як 
об’єднана структура. Наприклад, управління освіти, молоді та спор-
ту або в інших варіаціях.) Орган управління може мати повну струк-
туру (керівник, заступник, спеціалісти тощо) або ж функції з управ-
ління освітою виконуватиме спеціаліст, який є у штаті виконавчого 
комітету ОТГ тощо. 

Наприклад, структура відділу освіти Ново-
олександрівської ОТГ має такий вигляд:  Начальник 
відділу – 1; Методист дошкільної освіти та культури 

– 1; · Методист шкільної освіти – 1; Економіст – 1.

Виконавчий комітет ради ОТГ здійснює:
 реєстрацію органу управління освітою ОТГ;
 відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби;
 інформує департамент освіти і науки ОДА про назву та реквізи-

ти для подальшого інформування МОН та місцевої фіскальної служ-
би;

 затверджує Положення про орган управління освітою ОТГ (ч. 4 
ст. 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” http://
zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80) 

Зразок Положення про орган управління освітою ОТГ  – у додат-
ках https://goo.gl/DrxScD.

Îðãàí óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ ÎÒÃ º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ÿêà:

ó ñâî¿é
ñòðóêòóð³ ìàº
öåíòðàë³çîâàíó
áóõãàëòåð³þ;

ìàº ñàìîñò³éíèé
áàëàíñ, ðàõóíêè
â êàçíà÷åéñòâ³,
ïå÷àòêó;

º ï³äçâ³òíîþ ³ ï³äêîíòðîëüíîþ
ðàä³ ãðîìàäè, ï³äïîðÿäêîâàíîþ
âèêîíàâ÷îìó êîì³òåòó òà ãîëîâ³
ãðîìàäè.
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Управління є відповідальним за виконання частини повноважень 
виконавчих органів ради, покладених на нього у встановленому 
порядку, а в питаннях здійснення делегованих йому повноважень 
підконтрольне управлінню освіти і науки обласної державної адмі-
ністрації, Міністерству освіти і науки України та іншим центральним 
органам виконавчої влади.

Отже, місцеві органи управління освітою при 
здійсненні своїх повноважень підпорядковані орга-
нам місцевого самоврядування та відповідним дер-
жавним органам управління освітою.

!!! Орган управління освітою налагоджує якісний освітній процес 
в ОТГ.

Які обов’язки органів управління освітою ОТГ?
До обов’язків  органів управління освітою ОТГ належать:

 оформлення стосунків з органами державної влади щодо отри-
мання освітньої субвенції (підготовка бюджетних запитів на фінансу-
вання закладів (установ) освіти ОТГ на наступний рік);

 забезпечення (фінансове та організаційне) довезення учнів із від-
далених населених пунктів до шкіл;

 організація інформування всіх суб’єктів освітнього процесу про 
шляхи пошуку фінансових ресурсів.

Як обирається керівник управління освіти ОТГ?
Керівника управління освіти призначає на посаду і звільняє з неї го-

лова ОТГ оголошуючи новий конкурс. У випадках, передбачених за-
коном, – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади. 
(Ч. 3 ст.54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.)

Як призначають відповідних спеціалістів на вакантні посади у відділ освіти?
Призначення на посади керівників відділів,  управлінь та інших 

працівників органів місцевого самоврядування здійснює голова 
ОТГ на конкурсній основі чи за іншою процедурою, яка передбаче-
на законодавством України. Проведення конкурсу, випробування та 
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стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самовряду-
вання здійснюється в порядку, визначеному законодавством України 
про державну службу (ст. 10 Закону України “Про службу в органах міс-
цевого самоврядування” http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2493-14).

Як відбувається перехід управління від районної ради до ради ОТГ?
Передача повноважень від районної ради до ради ОТГ відбуваєть-

ся у кілька етапів:
 необхідно здійснити інвентаризацію майна закладів (установ) 

освіти, які передаватимуться у власність об’єднаної територіальної 
громади від районної ради (земля, приміщення, обладнання, устат-
кування, інші матеріальні цінності) (Положення про інвентаризацію 
активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів 
України від 02.09.2014 № 879 https://goo.gl/6zG853);

 прийняття рішення районними радами про передачу майна освіт-
ніх закладів (установ) з районної комунальної власності у комунальну 
власність об’єднаної територіальної громади;

 рішення ради ОТГ про прийняття у комунальну власність 
об’єднаної територіальної громади майна освітніх закладів (установ), 
що є передумовою фактичної передачі майна та всіх документів на 
нього, з підписанням відповідних актів.  

Зразок Дорожньої карти створення системи управління освітою в 
ОТГ – у додатках https://goo.gl/moYeFM.

Хто формує методичне забезпечення в системі освіти ОТГ?
Орган управління освітою ОТГ забезпечує доступність методич-

ного супроводу освітнього процесу як важливої складової в системі 
освіти ОТГ. Доступність консультаційних послуг методичних служб 
може забезпечуватися кількома шляхами:

ñòâîðåííÿ ñï³ëüíîãî ìåòîäè÷íîãî êàá³íåòó äëÿ ê³ëüêîõ ãðîìàä, ÿê³
ïîâèíí³ ñòàòè îñåðåäêàìè íîâîââåäåíü â îñâ³ò³;

ñòâîðåííÿ âëàñíî¿ ìåòîäè÷íî¿ ñëóæáè ó ñèñòåì³ îñâ³òè ÎÒÃ;

êîðèñòóâàííÿ ïîñëóãàìè ðàéîííîãî ìåòîäè÷íîãî êàá³íåòó, ÿêùî
òàêèé º íà ñóì³æí³é òåðèòîð³¿ ãðîìàä.
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Хто здійснює господарське обслуговування в системі освіти ОТГ?
Орган управління освітою ОТГ відповідальний за господарку освіт-

ніх закладів на території громади. Для забезпечення якісного рівня 
надання послуг та економії ресурсів рекомендується створювати 
зовнішні комунальні сервісні служби (можуть одночасно обслуго-
вувати установи освіти, культури, охорони здоров’я, спорту тощо). 
Можна також ініціювати створення відокремленого центру надання 
таких послуг для  декількох ОТГ.

Як відбувається фінансування діяльності сфери освіти в ОТГ?

Що робити, якщо потреби освітньої сфери ОТГ не покривають основні 
джерела фінансування (освітня субвенція та власні доходи)?

Функціонування та розвиток закладів освіти потребує значних коштів, 
але державна субвенція покриває лише чітко визначені статті витрат, а 
буває, не вистачає. Що робити? Шукати альтернативні джерела отри-
мання коштів. Це спільне завдання засновника (органу управління ОТГ, 
у підпорядкуванні якого перебуває школа), директора опорної школи 
та громади загалом.

Ô³íàíñóâàííÿ îñâ³òè ÎÒÃ çä³éñíþºòüñÿ ç òàêèõ äæåðåë:
îñâ³òíÿ ñóáâåíö³ÿ ç äåðæáþäæåòó, ÿêó ì³æ îñâ³òí³ìè çàêëàäàìè
ðîçïîä³ëÿº óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ÎÒÃ;

âëàñí³ äîõîäè ÎÒÃ, ÿê³ ì³æ îñâ³òí³ìè çàêëàäàìè ðîçïîä³ëÿº
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ÎÒÃ;

³íø³ äæåðåëà íå çàáîðîíåí³ çàêîíîì. ¯õ ïîâèíí³ øóêàòè ÿê êåð³âíèêè
øê³ë, òàê ³ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ÎÒÃ.

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÔÎÍÄ ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ

Ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêîì êîøò³â ÄÔÐÐ º Ì³í³ñòåðñòâî ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó,
áóä³âíèöòâà òà ÆÊÃ Óêðà¿íè. Ïîðÿäîê ï³äãîòîâêè, îö³íêè òà â³äáîðó
³íâåñòèö³éíèõ ïðîãðàì ³ ïðîåêò³â ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, ùî ìîæóòü
ðåàë³çîâóâàòèñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî ôîíäó ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó,
çàòâåðäæåíî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 18.03.2015 ¹ 196.

ÄÆÅÐÅËÀ ÇÀËÓ×ÅÍÍß ÄÎÄÀÒÊÎÂÈÕ ÊÎØÒ²Â:
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Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàþòüñÿ ðåã³îíàëüí³é êîì³ñ³¿ äëÿ ó÷àñò³ ó
êîíêóðñíîìó â³äáîð³, çàòâåðäæåíèé íàêàçîì Ì³íðåã³îíó â³ä 24.04.2015 ¹
80. (Íîâèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð http://dfrr.minregion.gov.ua.)

ÊÎØÒÈ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÑÓÁÂÅÍÖ²¯, ÇÎÊÐÅÌÀ:

«Ñóáâåíö³ÿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì áþäæåòàì íà ôîðìóâàííÿ
³íôðàñòðóêòóðè îá'ºäíàíèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä». (Ïîðÿäîê òà óìîâè
íàäàííÿ ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì áþäæåòàì íà ôîðìóâàííÿ
³íôðàñòðóêòóðè îá'ºäíàíèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä çàòâåðäæåíî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 16 áåðåçíÿ 2016 ð. ¹ 200). Îêð³ì
³íôðàñòðóêòóðíèõ ïðîåêò³â, ìîæíà îòðèìàòè êîøòè íà çàêóï³âëþ òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â äëÿ ï³äâåçåííÿ ä³òåé äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà êîìïëåêòóâàëüíèõ âèðîá³â äî íèõ äëÿ
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. (Ïîðÿäîê òà óìîâè íàäàííÿ ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî
áþäæåòó ì³ñöåâèì áþäæåòàì íà ôîðìóâàííÿ ³íôðàñòðóêòóðè îá'ºäíàíèõ
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-
%D0%BF.)

«Ñóáâåíö³ÿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì áþäæåòàì íà ô³íàíñóâàííÿ
çàõîä³â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ êîìïåíñàö³¿ ðèçèêó íàñåëåííÿ, ÿêå ïðîæèâàº
íà òåðèòîð³¿ çîíè ñïîñòåðåæåííÿ». (Ïîðÿäîê òà óìîâè íàäàííÿ ñóáâåíö³¿ ç
äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì áþäæåòàì íà ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ êîìïåíñàö³¿ ðèçèêó íàñåëåííÿ, ÿêå ïðîæèâàº íà
òåðèòîð³¿ çîíè ñïîñòåðåæåííÿ, çàòâåðäæåí³ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 15 ëþòîãî 2012 ð. ¹ 91).

«Ñóáâåíö³ÿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì áþäæåòàì íà çä³éñíåííÿ çàõîä³â
ùîäî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó îêðåìèõ òåðèòîð³é». (Ïîðÿäîê òà
óìîâè íàäàííÿ ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì áþäæåòàì íà
çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó îêðåìèõ
òåðèòîð³é çàòâåðäæåíî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 06 ëþòîãî
2012 ð. ¹ 106).

ÇÀËÓ×ÅÍÍß ÊÎØÒ²Â Ì²ÑÖÅÂÈÕ ÁÞÄÆÅÒ²Â

Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó, ÿê ñï³âô³íàíñóâàííÿ ÷è â ïîâíîìó îáñÿç³, íåîáõ³äíîìó äëÿ
éîãî ðåàë³çàö³¿. Çàãàëüíà âàðò³ñòü ïðîåêòó ïîâèííà ñòàíîâèòè íå á³ëüøå 400 òèñ
ãðèâåíü, ìàêñèìàëüíà ñóáâåíö³ÿ ç îáëàñíîãî áþäæåòó - 200 òèñ ãðèâåíü.
(http://loda.gov.ua/news?id=33518).

ÊÐÀÓÄÔÀÍÄÈÍÃÎÂ² ÏËÀÒÔÎÐÌÈ

Êðàóäôàíäèíã – ÿâëÿº ñîáîþ îñîáëèâèé âèä ô³íàíñóâàííÿ ó ôîðìàò³ çáîðó
êîøò³â ÷åðåç ²íòåðíåò íà ðåàë³çàö³þ áóäü-ÿêîãî ïðîåêòó. Â Óêðà¿í³ âæå ³ñíóº
îñâ³òíÿ êðàóäôàíäèíãîâà ïëàòôîðìà GoFundEd, äå «â÷èòåëü ³ç êîæíîãî êóòî÷êà
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Цікавий факт: Пирятинська ОТГ стала першою на Полтавщи-
ні, де школярі у спеціальному центрі IT-технологій вчитимуть-
ся програмувати. Для цього голова Пирятинської ОТГ Олексій 
Рябоконь залучив фонд Brainbasket Foundation. (https://poltava.
to/project/3230/).

Із досвіду Байковецької ОТГ: 
“Ми взяли участь в американському проекті “Добре”, де 

організатори закупили телескопи, і ми їх встановили в нашій 
опорній школі. Для обсерваторії ми побудували спеціальне 
приміщення. Ініціатива такого проекту належала вчителю 
фізики Лозовецької школи. Загалом бюджет обсерваторії 

êðà¿íè ìàº ìîæëèâ³ñòü îïóáë³êóâàòè ñâ³é ïðîåêò, à äîáðî÷èíö³ ìîæóòü ï³äòðèìàòè
ô³íàíñîâî àáî îðãàí³çàö³éíî ò³ ïðîåêòè, ÿê³, íà ¿õíþ äóìêó, çàñëóãîâóþòü íà
äîâ³ðó». (https://gofunded.org/).

Îäíèì ³ç ïðèêëàä³â óñï³øíîãî âèêîðèñòàííÿ ïëàòôîðìè º Ñàâðàíñüêà îïîðíà
çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ²-²²² ñò. (Îäåñüêà îáëàñòü, ñìò. Ñàâðàíü), ÿêà ðåàë³çóâàëà
ïðîåêò ç³ ñòâîðåííÿ îêðåìî¿ ìîëîä³æíî¿ ïëàòôîðìè «Soft Skills», íà áàç³ ÿêî¿
ïåðåäáà÷åíî âïðîâàäæåííÿ íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè òà ïðîâåäåííÿ àêòóàëüíèõ ³
ïð³îðèòåòíèõ çàõîä³â. Á³ëüøå ðåàëüíèõ ðåàë³çîâàíèõ ïðîåêò³â çà ð³çíèìè íàïðÿìàìè
(ìèñòåöüêî-êóëüòóðíèì, íàóêîâèì, îñâ³òí³ì òîùî) ³ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè ìîæíà
çíàéòè íà ñàéò³ https://gofunded.org/campaigns.

ÔÀÍÄÐÅÉÇÈÍÃ ÀÁÎ ÇÁ²Ð ÊÎØÒ²Â

Ôàíäðåéçèíã º ³íñòðóìåíòîì çàëó÷åííÿ äîíîðñüêî¿ äîïîìîãè äëÿ íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó. Àêòóàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî ãðàíòè ìîæíà çíàéòè íà:

îíëàéí-ðåñóðñàõ: Ðåñóðñíèé öåíòð «Ãóðò», ïîðòàë «Ãðîìàäñüêèé ïðîñò³ð»,
Ñï³ëüíîêîøò «Âåëèêà ³äåÿ», Ãðîìàäñüê³ ³í³ö³àòèâè Óêðà¿íè, Scientific Social Community
(Ñîö³àëüíà íàóêîâà ìåðåæà);

óêðà¿íñüê³ ôîíäè äëÿ îòðèìàííÿ ´ðàíò³â ó öàðèí³ íàóêè òà îñâ³òè: Ôîíä Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè äëÿ îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³, Ôîíä Â³êòîðà Ï³í÷óêà, Ôîíä ñïðèÿííÿ äåìîêðàò³¿
â³ä Ïîñîëüñòâà ÑØÀ, Ôîíä «Ðîçâèòîê Óêðà¿íè», Ôîíä Áîãäàíà Ãàâðèëèøèíà;

ñï³ëüí³ ôîíäè Óêðà¿íè, ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í òà ÑØÀ: Ïðîãðàìà ðîçâèòêó ÎÎÍ â
Óêðà¿í³, Ôóíäàö³ÿ «Óêðà¿íà-ÑØÀ», Ôîíä Ãàéíð³õà Áüîëëÿ, Ôîíä Ôð³äð³õà
Áåðòà, Àìåðèêàíñüê³ ðàäè ç ì³æíàðîäíî¿ îñâ³òè ACTR-ACCELS, Ïîëüñüêî-
óêðà¿íñüêà ôóíäàö³ÿ ñï³âïðàö³ PAUCI, Ôîíä Êîíðàäà Àäåíàóåðà.
(https://www.pedrada.com.ua/article/283-qqq-16-m12-06-12-2016-
fandreyzing-u-navchalnomu-zaklad-organzatsya-vd-a-do-ya).
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склав 1,8 млн грн (з бюджету проекту “Добре”) та 0,5 млн грн 
(з бюджету громади), які ми плануємо виділити на оснащення 
й управління.” (“Там, де хочеться жити”. Байківці стали взірцем 
для всієї України http://decentralization.gov.ua/news/8403).

 КРОК 3.    НАДАННЯ АВТОНОМІЇ ЗАКЛАДАМ ОСВІТИ

Що таке автономія закладу освіти? 
Автономія – право суб’єкта освітньої діяльності на 

самоврядування, яке полягає в його самостійності, не-
залежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо 
освітніх, організаційних, фінансових, кадрових та інших 

питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених за-
коном. Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову 
автономію закладів освіти.

Чи можуть освітні заклади ОТГ отримати автономію?
Рада ОТГ може прийняти рішення про надання автономії всім освітнім 

закладам на території громади. (Зразок рішення – https://goo.gl/5t9PTo) Це 
означає, що заклади освіти можуть самостійно вирішувати внутрішні питан-
ня, шукати шляхи оптимального застосування ресурсів, технологій, ство-
рюючи власний інноваційний освітньо-педагогічний простір.

Які переваги та ризики автономії закладів освіти?

Ïåðåâàãè àâòîíîì³¿:

êåð³âíèê çàêëàäó ñòàº éîãî ãîñïîäàðåì,
à íå ðîçïîðÿäíèêîì, ñàìîñò³éíî âèð³øóº
ô³íàíñîâ³ ïèòàííÿ, îïòèì³çóº âèòðàòè,
óêëàäàº äîãîâîðè íà ïîñëóãè òà òîâàðè,
ìîæå ñàìîñò³éíî âèêîðèñòîâóâàòè
çàîùàäæåíí³ êîøòè (çîêðåìà ó
ñïåö³àëüíîìó ôîíä³ øêîëè) íà ïîòðåáè
çàêëàäó. ²ç âïðîâàäæåííÿì àâòîíîì³¿
óñêëàäíþºòüñÿ óïðàâë³íñüêà ðîáîòà,
îñê³ëüêè âèíèêàº ïîòðåáà ó íîâèõ íàâè÷êàõ.

Êåð³âíèêó äîâåäåòüñÿ:

îïàíîâóâàòè ³ííîâàö³éí³
òåõíîëîã³¿ óïðàâë³ííÿ
ô³íàíñîâèìè, ãîñïîäàðñüêèìè,
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèìè,
êàäðîâèìè ñïðàâàìè øêîëè
îçíàéîìëþâàòèñÿ ç äîñâ³äîì
³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ùîäî
îðãàí³çàö³éíèõ íþàíñ³â
óïðîâàäæåííÿ àâòîíîì³¿
(https://goo.gl/nG9bDh).
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Наприклад, у Балтській міській об’єднаній 
територіальній громаді прийняли рішення щодо на-
дання максимально широкої автономії навчальним 
закладам. Шкільні адміністрації отримали можливість 
повного керування навчальними закладами, у тому 
числі фінансами. 

Отже, орган управління освітою ОТГ створено та укомплектовано. 
Що далі?

Орган управління освітою ОТГ розробляє план оптимізації мережі 
закладів освіти. Одним із її напрямів може стати створення опорної 
школи та освітнього округу.

ßÊÀ ÏÎÑË²ÄÎÂÍ²ÑÒÜ ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß ÀÂÒÎÍÎÌ²¯?

Âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòóòó øêîëè - ç ìåòîþ âïðîâàäæåííÿ âëàñíî¿
áóõãàëòåð³¿ (îôîðìëþþòüñÿ ³ ðåºñòðóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà).

Îðãàí óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ ÎÒÃ ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî âèâåäåííÿ
çàêëàäó îñâ³òè ç³ ñêëàäó öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòåð³¿ òà ïåðåâåäåííÿ íà
ñàìîñò³éíèé áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê.

Ââåäåííÿ ïîñàäè áóõãàëòåðà.

Ðåºñòðàö³ÿ çàêëàäó ÿê þðèäè÷íî¿ îñîáè ó äåðæàâíèõ ôîíäàõ
(Óïðàâë³ííÿ ïåíñ³éíîãî ôîíäó, Ôîíä ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè
íà âèïàäîê òèì÷àñîâî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³, â³ää³ë ñòàòèñòèêè,
ðàéîííèé öåíòð çàéíÿòîñò³, â³ää³ë Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè
Óêðà¿íè, Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè).

Â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â ó Äåðæàâíîìó êàçíà÷åéñòâ³ (ðåºñòðàö³éíîãî òà
ñïåö³àëüíîãî ðåºñòðàö³éíîãî).

Ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷à ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé â³ä öåíòðàë³çîâàíî¿
áóõãàëòåð³¿ äî îðãàíó óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ ÎÒÃ.
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 КРОК 4.   СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО 
ОКРУГУ ТА ОПОРНИХ ШКІЛ

Що таке освітній округ та опорна школа?
Освітній округ – це сукупність закладів освіти (їхніх філій), закла-

дів культури, фізичної культури і спорту (далі – суб’єкти округу), які 
забезпечують доступність освіти для осіб, що проживають на певній 
території. До складу округу можуть входити навчальні заклади не-
залежно від типу та форми власності, у тому числі загальноосвітні 
навчальні заклади, що є опорними (далі – опорні заклади), та між-
шкільні навчально-виробничі комбінати. До діяльності округу можуть 
залучатися також інші юридичні особи, їх відокремлені підрозділи.

Опорний заклад освіти – це заклад загальної середньої освіти, 
що має зручне розташування для підвезення дітей з інших населе-
них пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, 
має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та 

ÎÑÂ²ÒÍ²É ÎÊÐÓÃ
ÐÀÄÀ ÎÊÐÓÃÓ

Á³áë³î å èò ê

Áóäèíîê
êóëüòóðè

Íàóêîâ³
ë³öå¿

Ì³æøê³ëüí³
íàâ÷àëüíî-
âèðîáíè÷³
êîìá³íàòè

Ïðîôåñ³éí³
êîëåäæ³ Òåõí³êóìè ²íñòèòóòè

Çàãàëüíîîñâ³òí³
çàêëàäè ²-²²²
ñòóïåíÿ

Äîøê³ëüí³
çàêëàäè
îñâ³òè

Îïîðíà
øêîëà

Ô³ë³¿

ÏÎÇÀØÊ²ËÜÍ²
ÇÀÊËÀÄÈ
ÎÑÂ²ÒÈ

Áóäèíîê äèòÿ÷î¿
òâîð÷îñò³

Äèòÿ÷î- þíàöüêà
ñïîðòèâíà øêîëà

Ìóçè÷íà
øêîëà
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спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної 
освіти (ст. 13 Закону України “Про освіту”).

Як відбувається створення освітнього округу? 
Сусідні об’єднані територіальні громади можуть 

підписати договір про співробітництво в освітній га-
лузі з метою створення єдиного освітнього округу, 
центром якого стає опорна школа. Округ не є юри-
дичною особою і діє на підставі рішення про його 
утворення. 

Які особливості опорної школи? 
Опорна школа є юридичною особою, що:

• має власні рахунки у Державній казначейській службі України;
• має самостійний баланс;
• діє на підставі установчих документів (статут опорного закла-

ду, положення про філію);
• використовує штамп, печатку;
• має у своєму складі не менше трьох філій;
• керівництво здійснює директор та його заступник;
• може мати власного бухгалтера(-рів) або передати бухгал-

терське обслуговування до централізованої бухгалтерії Дер-
жавного казначейства (п. 106 Положення про загальноосвіт-
ній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778).

Водночас, опорна школа як навчальний заклад:
• надає можливість здобути повну загальну середню освіту;
• забезпечена кваліфікованими педагогічними кадрами;
• має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну бази, 

зокрема спортивні об’єкти, навчальні кабінети фізики, хімії, біо-
логії, географії, лабораторії;

• забезпечує допрофільну підготовку та профільне навчання, по-
глиблене вивчення окремих навчальних предметів;

• має у кожній паралелі вище 4-го класу принаймні по два «пара-
лельні» класи;
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• навчаються, як правило, не менше ніж 200 учнів (не враховую-
чи філій);

• територіально доступна для всіх учасників навчального процесу 
(https://www.pedrada.com.ua/article/272-qqq-16-m11-25-11-2016-
shcho-neobhdno-znati-pro-oporn-shkoli). Організовується підве-
зення учнів (не менше ніж з трьох селищ, сіл, в яких ліквідова-
но загальноосвітні заклади освіти або припинено їх діяльність) 
і педагогічних працівників (у разі потреби) до опорного закла-
ду і до місця проживання.

Хто може бути засновником освітнього округу, опорного закладу 
та його філій?

Засновниками освітнього округу, опорного закла-
ду та його філій можуть бути представницькі органи 
місцевого самоврядування об’єднаних територіаль-
них громад, районні ради.

Засновник приймає рішення (співзасновники укла-
дають договір про спільну діяльність або засновниць-
кий договір) про утворення округу, опорного закладу 
та його філії у порядку, визначеному законодавством, 

в якому зазначаються: 
Перелік суб’єктів округу, опорних закладів та їх філій;

• права, обов’язки, порядок взаємодії суб’єктів округу, опорних 
закладів та їхніх філій;

• особливості організації навчально-виховного процесу в 
суб’єктах округу, опорних закладах та їхніх філіях;

• організація підвезення учнів (вихованців) і педагогічних праців-
ників до місця навчання, роботи та до місця проживання відпо-
відно до розкладу уроків суб’єктів округу, опорного закладу та 
його філій;

• харчування учнів (вихованців) суб’єктів округу, опорного 
закладу та його філій;

• питання забезпечення належною матеріально-технічною ба-
зою суб’єктів округу, опорного закладу та його філій;

• інші питання діяльності округу, опорного закладу та його філій.
(Зразок рішення – https://goo.gl/LyiZYX)



20

Як обрати, який заклад в ОТГ має стати опорним?
Для цього варто провести конкурс серед підпо-

рядкованих ОТГ загальноосвітніх закладів освіти. 
Під час його проведення засновник обов’язково 
враховує:

• освітні потреби учнів (вихованців) у забезпеченні певних на-
прямів спеціалізації;

• здатність забезпечити на належному рівні організацію допро-
фільної підготовки і профільного навчання;

• рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами;
• наявність належної матеріально-технічної бази (належним чи-

ном обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, 
біології, географії та інших, лабораторій, навчальних майсте-
рень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкіс-
ного доступу до Інтернету);

• укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-
методичною, художньою та довідковою літературою;

• зручність та наявність автомобільних доріг із твердим покрит-
тям для безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогіч-
них працівників до місця навчання, роботи та проживання.

Як створити опорну школу в ОТГ?
Головним нормативно-правовим актом, що врегульовує питання ство-

рення опорних закладів та їх філій є Положення про освітній округ, затвер-
джене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777.

Який порядок створення опорної школи?
Алгоритм створення опорної школи такий:

1) засновник:
– аналізує мережу підпорядкованих навчальних за-

кладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, 
з урахуванням їхнього кадрового потенціалу та рівня 
матеріально-технічного забезпечення;

– вивчає стан впровадження допрофільної підготовки і профільного 
навчання у навчальних закладах, що входитимуть до складу округу, 
та якість надання зазначених освітніх послуг;
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– прогнозує витрати на зміцнення матеріально-технічної бази навчаль-
них закладів, придбання шкільних автобусів з метою організації підве-
зення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, 
роботи та до місця проживання, введення, у разі потреби, додаткових 
посад педагогічних працівників, створення безбар’єрного середовища 
для осіб з особливими освітніми потребами;

– організовує проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи се-
ред громадськості щодо утворення округу, опорних закладів та їх філій.

2) засновник приймає рішення про утворення округу, опорного закла-
ду та його філії;

3) засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує 
опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації підпо-
рядкованих навчальних закладів). Один загальноосвітній навчальний 
заклад визначається опорним, а інші – структурними підрозділами 
(філіями). Опорний заклад, його філії діють на підставі установчих доку-
ментів (статуту опорного закладу, положення про філію).

4) проводиться державна реєстрація опорного закладу як юридичної 
особи (Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізич-
них осіб – підприємців та громадських формувань”).

5) вирішення кадрових та фінансових питань діяльності опорного 
закладу (призначення директора та його заступників, завідувачів філія-
ми, їх заступників, інших педагогічних працівників, ведення бухгалтер-
ського обліку).

!!! ВАЖЛИВО
Засновник опорної школи забезпечує витрати на: 

шкільний автобус; обладнання навчальних кабіне-
тів; підвищення кваліфікації педагогічних працівни-
ків; упровадження енергозберігаючих технологій; 
підключення до Інтернету та його обслуговування; 
облаштування опорної школи для інклюзивної осві-
ти; спортивне обладнання; позашкільну діяльність; 
ремонт приміщень; інвестування шкільних бібліотек 
(https://www.pedrada.com.ua/article/272-qqq-16-m11-
25-11-2016-shcho-neobhdno-znati-pro-oporn-shkoli).
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Хто здійснює керівництво опорним закладом та філією?
Опорним закладом керують директор та його заступни-

ки. Філією опорного закладу управляють завідувач філією 
та його заступники.

Хто призначає директора опорної школи?
Директора опорної школи призначає орган управління освітою (на 

конкурсній основі, з укладанням контракту із визначеними у ньому 
повноваженнями та обов’язками), у сфері управління якого є відпо-
відна опорна школа.

Що належить до функцій директора опорної школи?
Функції, права та обов’язки директора освітньо-

го закладу в умовах автономії визначають статути 
закладів, які затверджують виконавчі органиОТГ.

Директори закладів освіти повинні забезпечити 
організацію освітнього процесу з метою забезпе-
чення найвищого рівня якості освітніх послуг. 

Відповідно до ч. 1 ст. 39 ЗУ “Про загальну середню освіту”, ке-
рівництво закладом загальної середньої освіти здійснює директор, 
повноваження якого визначає закон, статут закладу освіти та тру-
довим договором. Повноваження директора закладу освіти (До-
даток: https://goo.gl/KnxcWF)

Згідно з п. 14. Положення про освітній округ, ке-
рівництво опорним закладом здійснюють директор 
та його заступники. Директор опорного закладу 
здійснює повноваження, визначені Положенням про 
загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2010 р. № 778, іншими актами законодавства, статутом опорного 
закладу.

У зв’язку з закріпленістю на законодавчому рівні переліку питань, 
які належать до повноважень директора опорної школи, при роз-
робці і затвердженні статутів опорних закладів, їх засновники фак-
тично керувалися п. 95 Положенням про загальноосвітній навчаль-
ний заклад. 
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Що таке філія опорного закладу освіти?
Філія закладу освіти – це територіально відокремлений структур-

ний підрозділ закладу освіти, який не має статусу юридичної особи та 
діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного 
закладу освіти на основі типового положення, що затверджується 
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (ст. 13 
Закону України “Про освіту”). Філії створюють для того, щоб забезпе-
чити дітям можливість здобувати початкову та базову середню освіту 
якнайближче до місця проживання школярів.

Хто здійснює керівництво філією?
Філією керує завідувач та його заступник(-и) (відповідно до 

законодавства, п. 14. Положення про освітній округ, статуту 
опорного закладу та положення про філію). На законодавчо-
му рівні не регламентовано повноважень завідувача філією. 

Тому на практиці повноваження завідувачів філій різних опорних закла-
дів різняться і закріплюються у статуті школи. (Зразок визначених повно-
важень завідувача філією у додатках https://docs.google.com/document/
d/1m7fo8-DLvvYOk0KzoNQ-cWVSNyJCW76NXj060A3fgM8/edit.)

Як врегульовано питання взаємодії опорної школи та її філій?
Взаємодія опорної школи та її філій регулюється ст. 13 Закону України 

“Про освіту”, ст. 8 Закону України “Про загальну середню освіту”, По-
ложенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим по-
становою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, Стату-
том опорного загальноосвітнього навчального закладу, Положенням 
про філію опорного загальноосвітнього навчального закладу.

Опорний загальноосвітній навчальний заклад діє на підставі сво-
го статуту, а його філії - на основі відповідних положень про них, що 
розробляються згідно з актами законодавства та іншими норматив-
но-правовими актами. Ці документи затверджує засновник опорного 
закладу.

Чи може дошкільний  заклад освіти бути філією опорного закладу?
Дошкільний заклад освіти не може бути філією опорного закладу, 

тому що, по-перше, філією опорного закладу може бути початкова 
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або основна школа. По-друге, дошкільний навчальний заклад є юри-
дичною особою, а філія не є юридичною особою. Однак філіями 
опорних шкіл можуть бути навчально-виховні комплекси, заклади, 
що об’єднують  початкову школу та дитячий садок. 

Якою має бути наповнюваність класів закладів загальної середньої 
освіти?

Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти не 
може перевищувати 30 учнів. У закладах загальної середньої освіти, 
розташованих у селах і селищах, кількість учнів у класах визначаєть-
ся демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п’яти 
осіб. У разі меншої кількості учнів у класі, заняття проводяться за 
індивідуальною або іншими формами навчання (ст. 14 Закону України 

“Про загальну середню освіту”).

Як врегулювати питання довезення дітей до шкіл в інші села. Хто 
його повинен організовувати?

Відповідальними за транспортування учнів до 
закладів освіти та у зворотньому напрямку, від-
повідно до законодавства, є органи місцевого 
самоврядування. Відтак органи місцевого само-

врядування різних адміністративно-територіальних одиниць мають 
право прийняти спільне рішення про організацію здобуття початко-
вої, базової та профільної середньої освіти в закладі освіти (його фі-
лії) та забезпечення підвезення учнів до нього та в зворотному на-
прямку (ст. 13 Закону України “Про загальну середню освіту”).

При наявності відділу освіти райдержадміністрації, 
питання підвезення дітей вирішується шляхом спіль-
ного складання маршрутів руху автобусів та затвер-
дження видатків на їх обслуговування за рахунок 
коштів, передбачених плановими асигнуваннями ОТГ 
та відділів освіти. Питання довезення дітей до шкіл в 
інші села регулюється також місцевими рішеннями 
або положеннями рад ОТГ об’єднаних територіаль-
них громад.
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Як подолати спротив громади щодо необхідності реорганізації 
мережі закладів освіти?

Створення округу супроводжується необхідніс-
тю оптимізації закладів освіти, що в сучасних реаліях 
призводить до закриття низки шкіл або пониження їх 
ступеня, з метою зменшення витрат та підвищення якос-
ті освіти. Цей процес породжує опір серед мешканців, 

оскільки, зазвичай, школу ототожнюють із центром розвитку грома-
ди, а іноді створення опорних закладів супроводжується непрозоріс-
тю процедури надання статусу опорного закладу. Щоб попередити 
та подолати спротив населення ОТГ, варто вдатися до: 

• масштабної роз’яснювальної роботи серед мешканців ОТГ. 
Процес реорганізації шкіл є болючим, оскільки він стосується 
скорочення робочих місць та зміни парадигми навчання, а це 
вимагає посиленої праці із педагогічними колективами, гро-
мадськістю, батьками. Необхідно виїжджати на місця, розмов-
ляти, возити в опорну школу батьків та дітей, показувати кращі 
умови навчання для дітей.

• активного діалогу з громадою, особливо батьками, учнями та 
педагогами, вміння донести всі переваги та можливості освіт-
ньої реформи, особливо акцентуючи на необхідність підви-
щення якості освіти, через доступ до матеріально краще за-
безпечених шкіл та вищу соціалізацію учнів.

• розробка стратегії розвитку ОТГ, у тому числі і сфери освіти, з 
чіткими планами реалізації на кілька років уперед;

• забезпечення стабільної транспортної доступності;
• надання чітких інструментів, якими можуть скористатися меш-

канці у випадку порушення права на освіту, зокрема в частині 
неналежної організації довозу дітей до шкіл, зниження рівня 
якості освіти тощо;

• для працівників, які потенційно можуть втратити роботу необ-
хідно надати рішення про перепрофілювання вивільнених при-
міщень та можливість альтернативного працевлаштування.
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 КРОК 5.    ОЦІНКА ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Проведення регулярного моніторингу якості освітніх послуг
Управлінню освітою ОТГ необхідно забезпечити незалежний від ке-

рівництва навчального закладу проміжний контроль, який сприятиме 
виявленню недоліків на всіх етапах навчання. Це допоможе здійсни-
ти превентивні заходи у напрямі покращення навчального процесу. 

Окрім базових показників, можна використовувати: підготовку та 
участь дітей в олімпіадах (рівня ОТГ, району, області тощо), кількість 
призових місць; підготовку та участь дітей у конкурсах МАН, кількість 
призових місць.

Універсальним способом вимірювання якості освіти може бути 
узагальнений аналіз збігу результатів оцінок в школі і ЗНО.

Обов’язок моніторингу змін у якості освіти після надання автоно-
мії та контролю за дотриманням загальнодержавних стандартів в 
освіті  покладається на управління освітою ОТГ.

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ: 
https://drive.google.com/open?id=1K1e02OsjJNk_SgLvZz 

RFCUi3jSHX7Zi-3DMptFtj0ME 
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ДОСВІД ОТГ, ЯКІ ВЖЕ Є УСПІШНІ В 
ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ, 
ТА ТРУДНОЩІ, З ЯКИМИ ДОВЕЛОСЯ 
ЗІТКНУТИСЯ ГРОМАДАМ

Теребовлянська об’єднана територіальна громада включає 26 на-
селених пунктів (м. Теребовля та 25 сіл). У підпорядкуванні її від-
ділу освіти перебувають 38 навчальних закладів. 

За час роботи відділу освіти було створено один опорний 
заклад (Теребовлянська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1) з трьома філіями, а 
також закрито одну малокомплектну школу (Заставецька ЗОШ 
І ступеня). Безумовно, закриття школи викликало обурення жи-
телів села. Однак утримувати малокомплектну школу (4 учні, 
4 працівники, 2 науково-педагогічні працівники, 2 технічні праців-
ники) не рентабельно, тому заклад таки довелося закрити.

Труднощі зараз є в питанні дове-
зення учнів до опорного закладу, 
адже шкільний автобус вже трива-
лий час у ремонті.

Важливою проблемою, з якою 
зіткнувся відділ освіти Теребовлянської об’єднаної територіаль-
ної громади, є нерівномірний розподіл освітньої субвенції. У шко-
лах, де є невелика кількість учнів, освітня субвенція в надлишку, 
який перерозподіляють на премії. Натомість, у школах, де кіль-
кість учнів є більша, освітньої субвенції не вистачає на оплату 
праці науково-педагогічних працівників на два, три, а подекуди й 
чотири місяці. Тому було прийнято рішення щодо перерозподілу 
надбавки за престижність, яка передбачена на рівні 20 % для всіх 
вчителів. Зокрема, для шкіл, у яких навчається до 50 учнів – 5%, 
до 100 – 10%, до 200 – 15 %, більше 200 – 20 %. Однак, 
безумовно, таке зрівняння викликало опір педаго-
гічних працівників. У результаті, освітяни змушені 
були повернутися до 20% надбавки всім науково-пе-
дагогічним працівникам.
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Представники відділу освіти вважають за до-
цільне надати всім школам автономію і можли-
вість самостійно розпоряджатися виділеними 
для них коштами освітньої субвенції. Однак це 
приведе до того, що необхідно буде розши-
рювати штат. Так, на сьогодні у відділі освіти 

Теребовлянської об’єднаної територіальної громади працює 9 
бухгалтерів. У випадку ж надання автономії, у кожному закладі 
освіти необхідно ввести в штат посаду бухгалтера. 

Освіта дофінансовується також з місцевого бюджету. Зокре-
ма, йдеться про харчування дітей, опалення тощо.

Усі школи Теребовлянської об’єднаної територіальної грома-
ди укомплектовані комп’ютерними класами, які підключені до 
мережі Інтернет. Вартість користування послугою становить 
100 грн/міс. Однак у жодній школі поки що не користуються 
електронними щоденниками.

Розвадівська об’єднана територіальна громада включає 6 на-
селених пунктів. Управління освітою здійснює Центр господар-
ського та фінансового забезпечення освіти і культури. За сло-
вами його керівника Романа Гаврильчака, освітня субвенція 
повністю покриває оплату праці педагогічних працівників. Крім 
цього, освіта дофінансовується з бюджету ОТГ у розмірі 3 млн 
грн. Ці кошти використовують для оплати праці технічних пра-
цівників, харчування дітей та комунальні послуги.

У підпорядкуванні Розвадівської ОТГ є шість 
шкіл, з яких одна початкова (Надітицький ЗЗСО 
І ст.), дві І-ІІ ступенів (Крупський ЗЗСО І-ІІ ст., 
Веринський ЗЗСО І-ІІ ст.) та дві школи І-ІІІ ст. 
(Розвадівський ЗЗСО І-ІІІ ст., Черницький ЗЗСО 
І-ІІІ ст.).

Фінансове обслуговування закладів освіти 
Розвадівської об’єднаної територіальної громади здійснює 
троє бухгалтерів.
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Сьогодні на території ОТГ функціонує один опорний 
заклад (Розвадівський ЗЗСО І-ІІІ ст.), до якого шкіль-
ним автобусом, який є на балансі ОТГ, довозять учнів 
Веринського ЗЗСО І-ІІ ст. У планах – забезпечувати до-
везення також учнів Крупського ЗЗСО І-ІІ ст.

У 2018 році керівництво Розвадівської ОТГ планує 
добудувати нову школу у селі Черниця та зробити її 
опорним закладом. За словами Романа Гаврильчака, 
створення об’єднаної територіальної громади виправдало себе, 
і зараз ситуація у галузі освіти значно покращилася.

Хоростківська об’єднана територіальна громада – це 10 насе-
лених пунктів (м. Хоростків та 9 сіл). Сьогодні тут не створено 
окремого відділу освіти. Управління закладами освіти (7 шкіл та 
8 дошкільних закладів освіти) здійснює відділ освіти Гусятин-
ської районної державної адміністрації. 

Заклади освіти Хоростківської об’єднаної територіальної 
громади фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції та 

бюджету ОТГ. Досвід показує, що на тери-
торії ОТГ відсутні малокомплектні школи 
та не виникала потреба у пониженні ступе-
нів закладів освіти. 

Наразі (квітень 2018 р.) обговорюєть-
ся питання про створення відділу освіти 
або, як альтернатива, – надання автоно-

мії всім школам, які є на території Хоростківської об’єднаної 
територіальної громади.

Отже, можна підсумувати, що досвід ОТГ не є однаковим та 
залежить від особливостей громади. Звичайно, не можна за-
пропонувати один рецепт, який точно приведе до успіху. Однак, 
з метою врахування досвіду у вирішенні окремих питань, з яки-
ми доведеться зіткнутися новоствореній ОТГ, надаємо наступні 
контакти:
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– начальник відділу освіти Теребовлянської ОТГ:
Климко Світлана Зіновіївна 067 526 47 86

– директор Центру фінансово-господарського 
та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і 
культури Розвадівської ОТГ:
Гаврильчак Роман Любомирович 097 510 45 09, 
е-mail Rozvadiv.Tercentr@Ukr.Net

– заступник Хоростківського міського голови 
з гуманітарних питань:
Лівель Ольга Олександрівна 097 851 57 64.



31

КОНТАКТИ 
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ ПАРТІЇ
www.uhp.org.ua

НАША СТОРІНКА У ФЕЙСБУК
www.facebook.com/uhp.org.ua

КОНТАКТИ СЕКРЕТАРІАТУ УГП
068 77 11 624
uhp.sekretariat@gmail.com

ГРОМАДСЬКІ ОФІСИ 
УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ ПАРТІЇ
вул. Січових Стрільців, 10/12а
068 77 11 669
openuhp@gmail.com

Бехтеревський провулок, 4, 
офіс 3 (1-ий поверх) 
096-23-37-373
uhp.kyiv@gmail.com

пл. Міцкевича, 8/11 (4-ий поверх)
098 841 77 28
if.uhp.org@gmail.com

вул. Медова, 18/1
068 96 23 882
ugpternopil@gmail.com 

Замовник – ПП “Українська Галицька Партія”
Видруковано у ФОП Походжай М. М. 

Наклад 1000 примірників. 
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