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Всеукраїнська асоціація органів 

місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України» 

вул. Січових Стрільців, 73 

м. Київ, 04053 

Щодо надання пропозицій 

Реалізація нового етапу реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні потребує від органів державної влади, 

місцевого самоврядування та експертної громадськості спільних і координованих 

зусиль із реагування на виклики, пов’язані з урегулюванням відповідних змін та 

рішень. 

Одним із таких викликів є необхідність розроблення та затвердження державних 

стандартів і нормативів в описовому та вартісному вигляді за кожним із делегованих 

державою місцевому самоврядуванню повноважень у розрахунку на 

середньостатистичну адміністративно-територіальну одиницю. Відповідно до Плану 

заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні на 2019 – 2021 роки, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 77-р, МОН разом з 

іншими центральними органами виконавчої влади має забезпечити розроблення та 

подання на розгляд Кабінету Міністрів України проєктів відповідних нормативно-

правових актів. 

В описовому вигляді делеговані державою місцевому самоврядуванню 

повноваження в галузі освіти визначено пунктом «б» статті 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». Водночас, перелік повноважень має узагальнений 

характер і регламентує лише функціонал, необхідний для забезпечення 

функціонування закладів освіти: забезпечення доступності і безоплатності освіти, 

розвиток всіх видів освіти і удосконалення мережі освітніх закладів, організацію обліку 

дітей дошкільного та шкільного віку тощо.  

З огляду на зазначене, а також з метою забезпечення доступу дітей шкільного 

віку до якісної освіти просимо висловити пропозиції щодо розроблення відповідних 

державних стандартів і нормативів у вартісному вигляді за кожним із делегованих 

державою місцевому самоврядуванню повноважень у розрахунку на 

середньостатистичну адміністративно-територіальну одиницю, а також формату 

залучення фахівців асоціації до їх розроблення. 

 

Додаток: Розпорядження КМУ від 23.01.2019 № 77-р.на __ арк. в 1 прим. 

 

Т.в.о міністра       Любомира МАНДЗІЙ 
 

Софієнко А. 481 32 45 

Пуцова А.481 47 58 

Сертифікат: 00651e53001fcb98000000048c99300dede4b420
Підписувач: Осмоловський Андрій Олександрович
Дійсний: з 04.07.2018 21:00 по 04.07.2020 21:00
Цифрова позначка часу: 09.04.2020 10:38:25

Міністерство освіти і науки України

1/11-2760 від 10.04.2020


