
ЗВІТ 

про громадське обговорення проєкту наказу Міністерства освіти і науки 

України «Про затвердження Порядку аналізу діяльності місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

 їх структурних підрозділів з питань освіти» 

 

1. Найменування органу виконавчої влади, що проводив обговорення: 

Державна служба якості освіти України  

 

2. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на 

обговорення: 

Проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Порядку аналізу діяльності місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з 

питань освіти» розроблено відповідно до абзацу сьомого частини першої 

статті 55 Закону України «Про повну загальну середню освіту». 

Громадське обговорення проєкту наказу Міністерства освіти і науки 

України «Про затвердження Порядку аналізу діяльності місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних 

підрозділів з питань освіти» проводилося у формі електронних 

консультацій. Проєкт акта було розміщено 01 березня 2021 року на 

офіційному веб-сайті Державної служби якості освіти України 

(sqe.gov.ua).  

Зауваження та пропозиції до проєкту акта приймалися до 31.03.2021 

на електронну адресу: sqe.lsg.viddil@gmail.com  

 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 

Обговорення проєкту наказу Міністерства освіти і науки України 

«Про затвердження Порядку аналізу діяльності місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних 

підрозділів з питань освіти» здійснювалося з 01.03.2021 по 31.03.2021. 

Протягом встановленого терміну пропозиції щодо проєкту акта 

надійшли від 33 установ, організацій та фізичних осіб, серед яких 25 

територіальних органів Служби, Асоціація міст України, 5 управлінь та 

відділів освіти міських, районних у містах, селищної рад, 2 фізичні особи.  

 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Державної служби якості 

освіти України за результатами обговорення: 

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження Порядку аналізу діяльності місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх 

структурних підрозділів з питань освіти» в основному стосувалися 

встановлених проєктом термінів періодичності аналізу діяльності, 
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надання повідомлення про його здійснення, формування та 

оприлюднення висновків та рекомендацій за результатами аналізу.  

У пропозиціях, які надійшли від Аналітичного центру Асоціації 

міст України з питань освіти, рекомендовано переглянути проєкт акта 

щодо необхідності здійснення саме аналізу діяльності, а не проведення 

перевірки місцевого органу управління освітою. Подібна пропозиція  

надійшла і від однієї фізичної особи. 

Зважаючи на зазначене, проєкт акта було суттєво допрацьовано та 

підготовлено пакет документів для розгляду Міністерством освіти і науки 

України і оприлюднення проєкту на офіційному  веб-сайті Міністерства з 

метою його повторного громадського обговорення.   

 

 

Директор департаменту  

інституційного аудиту                                                        Юрій ВЕРГУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Ємець, 236-50-04 

 


