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Асоціація міст України  

заснована у червні 1992 року,  

з 2009 року набула Всеукраїнського статусу  

відповідно до Закону України “Про асоціації органів місцевого самоврядування” 

396  
міських рад 

 

147  
селищних ради 

  

107  
сільських рад 

650 членів 

АМУ 

13 фахових секцій, зокрема Секція АМУ з питань освіти 



 

 

 

 

Імплементація Закону України “Про освіту” (№2145-VІІІ від 05.09.2017)  
дає органам місцевого самоврядування (далі - ОМС) такі можливості: 

Самостійно планувати й розвивати мережу закладів освіти 
відповідно до потреб територіальної громади 

 Мати право засновувати, а також реорганізовувати і ліквідовувати 
заклади освіти 

 Забезпечувати рівні умови для розвитку закладів освіти всіх форм 
власності 

Закріплювати за закладами початкової та базової середньої освіти 
територію обслуговування 

Забезпечувати та фінансувати підвезення учнів і педагогічних 
працівників до закладів початкової та базової середньої освіти й у 
зворотному напрямку (у разі потреби – транспортними засобами, 
пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на 
кріслах колісних) 



 

 

 

 

ОМС  набувають права засновників закладів освіти, а саме: 

затверджують кошторис та приймають фінансовий звіт закладу освіти у 
випадках та порядку, визначених законодавством; 

затверджують установчі документи закладу освіти,  їх нову редакцію та 
зміни до них; 
 
укладають та розривають трудовий договір (контракт) із керівником 
закладу освіти у порядку, встановленому законодавством та установчими 
документами закладу освіти; 
 

здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю, 
дотриманням установчих документів закладу освіти, а також за 
недопущенням привілеїв чи обмежень за різними ознаками; 

забезпечують створення у закладі освіти інклюзивного освітнього 
середовища, універсального дизайну та розумного пристосування; 

реалізують інші права, передбачені законодавством та установчими 
документами закладу освіти. 



 

 

 

 

Нові можливості, створені Законом України “Про освіту”:  

ОМС різних адміністративно-
територіальних одиниць мають право 

приймати спільне рішення про 
організацію здобуття початкової, базової 

та профільної середньої освіти та 
забезпечення підвезення здобувачів 

освіти   

Передбачено державно-приватне 
партнерство у сфері освіти 

Передбачено можливість надання 
освітньої субвенції з державного бюджету 

на дошкільну та позашкільну освіту 



 

 

 

 

Під час імплементації Закону України “Про освіту” та розробки на його основі 
спеціальних законів маємо враховувати такі виклики:  

Необхідність узгодження повноважень органів управління освітою 
з механізмом забезпечення автономії закладів освіти 

Важливість інтеграції реформи освіти з реформою децентралізації: 
йдеться про включення ОТГ як повноправних учасників освітнього 
процесу шляхом прямої взаємодії  з обласними департаментами 
освіти 

Забезпечення рівного та справедливого підходу до кадрової 
політики в освіті: призначення нових керівників за строковою 
угодою (контрактом) та продовження перебування на посадах 
раніше призначених керівників закладів освіти за безстроковим  
трудовим договором  

Забезпечення однакових прав для засновників (тих, які фінансують 
та утримують заклади освіти): передача у власність закладів ПТНЗ 
громадам, які їх фінансують  



 

 

 

 

Під час імплементації Закону України “Про освіту” маємо враховувати такі 
виклики:  

Необхідність врахування в фінансових видатках на освіту 
передбачених у законодавстві соціальних стандартів та нормативів 
в описовому та вартісному вигляді 

Обмеженість коштів Державного бюджету України на освітні 
видатки, що, зокрема, згідно з Законом мають також передбачати 
субвенцію на дошкільну та позашкільну освіту 

Потреба  унормування повноважень ОМС різних адміністративно-
територіальних одиниць у частині фінансових зобовʹязань: 
забезпечення харчування дітей, підвезення  здобувачів освіти, а 
також надання освітніх послуг дітям, які проживають поза межами 
громад (система освіти на локальному рівні за відсутності цього 
унормування перейде у міжбюджетні трансферти) 

Зміна підходів щодо підвищення кваліфікації вчителів у частині не 
тільки надання їм права обирати заклад, де підвищувати 
кваліфікацію, а й фінансувати це 



 

 

 

 

ВА ОМС “Асоціація міст України” 
вул. Січових Стрільців, 73, 11-12 поверхи, 

м. Київ,  04053 
380 44 486 28 78 /тел./факс/приймальня/ 
380 44 486 30 82 /Аналітичний центр АМУ/ 
e-mail: info@auc.org.ua 
Прес-служба: press@auc.org.ua 
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