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Повноваження органів
місцевого самоврядування
щодо забезпечення якісної
освіти

Державна служба якості освіти України спільно з командою українсько-швейцарського проєкту «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» (DECIDE)
презентувала на Всеукраїнському з’їзді територіальних громад порадник для голів та управлінців освітою територіальних громад «Повноваження органів місцевого самоврядування щодо забезпечення якісної освіти». Руслан Гурак, Голова
Державної служби якості освіти розповів про повноваження органів місцевого самоврядування щодо забезпечення якості освіти на відповідній території, її складові та шляхи реалізації.

Законом України «Про освіту» визначено,
що завданням органів місцевого самоврядування є забезпечення якості освіти, для
цього зазначеним та іншими законами надане їм широке коло повноважень. У цьому
Пораднику ми розглядаємо основні повноваження органів місцевого самоврядування
у сфері освіти, пропонуємо показники для
самооцінювання та вимоги законодавства.
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►►Для якого кола читачів призначене видання?

Матеріали Порадника спрямовані на допомогу органам місцевого самоврядування
при реалізації повноважень у сфері освіти,
та зокрема, забезпечення якості освіти. В
першу чергу — для голів та управлінців
освітою територіальних громад.
►►Які ключові аспекти роботи місцевих
органів самоврядування мають бути у
сфері освіти?

Виходячи з передбачених законодавством повноважень місцевих органів управління освітою, можна визначити основні напрями їх

Зображення з: надане автором

►►Пане Руслане, Ви разом з партнерами
презентували Порадник «Повноваження
органів місцевого самоврядування щодо
забезпечення якісної освіти». Яка його основна мета?

Схема 1

забезпечують
доступність освіти та
сформувати мережу, яка
відповідає запитам і
потребам громади;

створюють ефективну
систему управління у
сфері освіти;

Органи
місцевого
самоврядування

створюють
безпечне і здорове
освітнє середовище
у підпорядкованих
закладах та установах
освіти;

дбають про належне
утримання та розвиток
закладів й установ
системи освіти на
відповідній території;

є прозорими й
відкритими у діяльності
та співпрацювати з
громадськістю.

створюють в
них інклюзивне
освітнє середовище
універсального
дизайну та розумного
пристосування;
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створюють умови для
професійного розвитку
педагогічних працівників;
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діяльності, реалізація яких забезпечить належну якість освіти на відповідній території (схема 1). Водночас, реалізуючи визначені законодавством повноваження, не варто забувати про
дитину, адже саме задоволення потреб і запитів
дітей, надання їм якісної освіти має бути орієнтиром у діяльності та прийнятті рішень на місцях.

метою забезпечення прозорості та неупередженості дій під час виконання будь-якого контролю, доцільно заздалегідь визначити та формалізувати: процедуру, обсяг, тривалість та
періодичність перевірки. Вчасно довести до
керівників закладів системи освіти як потенційних суб’єктів контролю.

►►Хіба не заклад освіти в першу чергу відповідальний за її якість?

Важливо складати план контролю системи закладів, які є у сфері управління засновника, у
такий спосіб, щоб увага контролюючих була
Принципи належного врядування декларують,
розподілена пропорційно між закладами.
що органи місцевого самоврядування мають
Оскільки контроль діяльності ЗО засновником
бути відкритими, діяльність їх прозорою, а ріне є формою державного нагляду (контролю),
шення стабільні та передбачувані для громади.
ніяких наслідків для ЗО, крім врахування реКомунікація з громадою має відбуватися посзультатів перевірки під час формування планів
тійно, оскільки зворотний зв’язок є важливим
розвитку освіти або обґрунтованих дисципліважелем прийняття правильних рішень.
нарних заходів для керівника, немає.
Звичайно, що освіту безпосередньо забезпечують заклади освіти, але засновник приймає Контроль не має порушувати академічну, оргастратегічні рішення: призначає керівника, нізаційну, кадрову та інші автономії ЗО. Приатестує його, забезпечує можливості підви- кладом є значення самооцінювання по деяким
щувати кваліфікацію керівнику та іншим пе- показникам (схеми 2—4). У посібнику представдагогічним працівникам, вибудовує систему лено показники для самооцінювання по всім
професійного розвитку педагогічних праців- ключовим параметрам. Важливо, щоб резульників, формує мережу ЗО, тому вплив заснов- тати будь-якого виду контролю були публічниника на якість освіти не можна переоцінити. ми та доступними для широкої громадськості,
що свідчитиме про демократичність та партнер►►Як, на Вашу думку, зробити систему ство з інститутами громадянського суспільства.
управління у сфері освіти ефективною?

Передусім, органи місцевого самоврядування
для ефективного здійснення повноважень мають вибудовувати систему управління освітою
на відповідній території. Якість освіти на рівні
органів місцевого самоврядування забезпечується формуванням ефективної цілісної системи закладів освіти, добором професійних керівників, розвитком педагогічного потенціалу,
ефективним управлінням освітою в громаді,
тобто відповідальним та компетентним виконанням повноважень у сфері освіти.

►► Чи представлено у пораднику рекомендації щодо організації інклюзивного навчання?

Так, звичайно. У пораднику прописано інструментарій для організації інклюзивного навчання в ЗЗСО, наведено показники для самооцінювання тощо (схеми 5,6).
►►Як органи місцевого самоврядування мають тримати зв’язок з громадою? Як це
може впливати на їхні рішення?

Треба розуміти, що оприлюднення інформації
є першим кроком до комунікації із громадою.
Помилково розуміти що надання інформації,
якою б повною вона не була, є повноцінною
комунікацією, оскільки невід’ємним компоФункція контролю за діяльністю ЗО є вагомим нентом її є отримання зворотного зв’язку та
важелем впливу на процеси в цих закладах. З формування громадської думки.

►►Яким чином органи місцевого самоврядування мають здійснювати контроль за
діяльністю закладів освіти? І що саме є
предметом контролю?
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Схема 2

Предметом контролю
діяльності закладу
освіти є:
виконання плану
заходів, спрямованих на запобігання та протидію
булінгу (цькуванню) в закладі
освіти (ст. 25 ЗУ
«Про освіту»).

недопущенням
привілеїв чи
обмежень
(дискримінації);

дотриманням
установчих
документів ЗО;

Результати будь-якого виду
контролю мають бути публічними та доступними для широкої громадськості, що свідчитиме про демократичність та
партнерство з інститутами громадянського суспільства. Перевірки можуть бути комплексними та з окремих питань.

Законодавчо не визначено періодичність такого контролю, його тривалість. Відповідно до принципів належного врядування, які є основою
демократичного розвитку громади,
процедура контролю має бути прозорою та зрозумілою для закладів системи освіти. Тому доцільно визначити
причини, періодичність, тривалість
контрольних заходів та обсяг визначених Законом напрямів.

Зображення з: freepick.com

фінансовогосподарська
діяльність ЗО;
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Схема 3

Показники запобігання та
протидія булінгу (цькуванню)

в органі управління освітою наявний та оприлюднений план заходів, спрямованих на запобігання та протидії булінгу (цькуванню);

в органі управління освітою ведеться журнал
реєстрації заяв та скарг здобувачів освіти (їх законних представників) щодо вчинення у ЗО булінгу (цькування) та відмови керівників ЗО у реагуванні на повідомлення про булінг (цькування);
у ЗО та органі управління освітою здійснено заходи щодо надання психологічної допомоги та
психологічного супроводу здобувачів освіти, які
вчинили, стали свідками або жертвами булінгу
(цькування) (за наявності випадків булінгу);

у ЗО, на офіційних сайтах органу управління освітою, органу місцевого самоврядування наявна
інформація про органи, до яких можна звернутися у разі, коли особа (учасник освітнього процесу,
здобувач освіти) стали свідком або жертвою булінгу (цькування), номери телефонів довіри тощо.
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органом управління освітою та ЗО, розташованими на відповідній території, вжито заходів щодо
інформування жителів відповідної адміністративно-територіальної одиниці, учасників освітнього
процесу про алгоритм дій у випадку, коли особа
стала свідком або жертвою булінгу (цькування);

Схема 4

Показники створення
безпечного, здорового
освітнього середовища
частка
ЗО, у яких
організовано
гаряче харчування
здобувачів, відповідно
до вимог чинного
законодавства;
частка ЗО, у
яких забезпечено
медичний супровід
організації
харчування;

частка здобувачів
освіти, які
охоплені гарячим
харчуванням;

частка здобувачів освіти соціально незахищених
категорій, які охоплені
безкоштовним гарячим
харчуванням у комунальних ЗО.
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частка
здобувачів,
які охоплені
харчуванням шляхом
купівлі буфетної
продукції;
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1

Для підтримки дітей з ООП,
які здобувають освіту у закладах дошкільної, загальної
середньої та професійно-технічної освіти (крім спеціальних), з Державного бюджету
виділяється відповідна субвенція, розподіл якої врегульовано Порядком та умовами надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами. Не більше 35% коштів
субвенції на підтримку осіб з
ООП має спрямовуватися на
закупівлю спеціальних засобів корекції розвитку, типовий
перелік яких затверджено наказом МОН від 23.04.2018 №
414. Основна частина коштів
цієї субвенції має бути спрямована на забезпечення надання психолого-педагогічних
і корекційно-розвиткових послуг особам з ООП.
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2

У разі наявності певної
кількості дітей з ООП
одного віку та типу порушення розвитку, керівник
ЗО за погодженням із засновником може прийняти рішення про створення
спеціального класу (Положення про спеціальні класи для навчання дітей з
особливими освітніми потребами у загальноосвітніх
навчальних закладах).

3

Для підтримки дитини з
ООП в ЗО можуть бути
асистент учителя та/або
асистент дитини.

Зображення з: freepick.com

Інклюзивні
умови
навчання

Схема 4

4

5

6

7

8

9

Для організації інклюзивного навчання в ЗЗСО
створюються інклюзивні
класи, а також інклюзивні
групи подовженого дня відповідно до законодавства
(ЗУ «Про повну загальну
середню освіту», Порядок
організації інклюзивного
навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах).

У ЗДО інклюзивні групи
створюються за рішенням засновника відповідно
до Порядку організації
діяльності інклюзивних груп
у закладах дошкільної освіти.

Для підтримки дитини з
ООП в ЗО можуть бути
асистент учителя та/або
асистент дитини.

Для організації інклюзивного навчання в ЗЗСО
створюються інклюзивні класи, а також інклюзивні групи подовженого дня відповідно до законодавства (ЗУ
«Про повну загальну середню освіту», Порядок організації інклюзивного навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах).

Інклюзивні групи подовженого дня створюються
та функціонують за кошти засновника (Порядок створення
груп подовженого дня у державних і комунальних закладах
загальної середньої освіти).
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Інклюзивні умови навчання створюються у разі
наявності дітей з особливими освітніми потребами.
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Схема 6

Показники для
самооцінювання

частка дітей з ООП
дошкільного віку,
які отримують освіту в
закладах дошкільної
освіти;
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частка ЗО,
які забезпечені
необхідними
спеціальними засобами
корекції розвитку (від
потреби)
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частка дітей з ООП, які
отримують корекційнорозвиткові послуги (від
потреби);

частка дітей з ООП
шкільного віку, які
здобувають ЗСО за
інституційною формою;

Зображення з: freepick.com

частка інклюзивних
класів, де працюють
асистенти вчителів (від
потреби);

частка ЗО, в яких
забезпечено здобуття
дітьми з особливими
освітніми потребами
освіти в інклюзивних
та/або спеціальних
класах;
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Комунікація з громадянами є джерелом кращих рішень, партнерство
з інститутами громадянського суспільства — запорукою підтримки
та розвитку громади й ефективності управлінських процесів не лише
у сфері освіти, тому доцільно постійно залучати інститути громадянського суспільства до управління закладами у сфері освіти.
►►Яким чином відбувається аналіз діяльності органів місцевого
самоврядування щодо забезпечення якості освіти?

Аналіз діяльності ОМС, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення
якості освіти на відповідній території, надання відповідних висновків
і рекомендацій здійснює Державна
служба якості освіти України. Державна служба якості освіти України та її територіальні органи також
уповноважені: Розділ VII. Аналіз
діяльності ОМС щодо забезпечення якості освіти:

►►складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміні►►надавати рекомендації ЗО (крім стративні правопорушення тощо (ЗУ
закладів вищої освіти) щодо органі- ««Про освіту», «Про повну загальну
зації та функціонування внутрішньої середню освіту», Положення про Дерсистеми забезпечення якості освіти; жавну службу якості освіти України).
►►затверджувати освітні програми
дошкільної та загальної середньої Варто зазначити, що аналіз органів
освіти (крім типових і тих, що роз- місцевого самоврядування, який
також є повноваженням Державної
роблені на основі типових);
служби якості освіти, не є держав►►проводити моніторинг якості ос- ним наглядом (контролем) у сфері
вітньої діяльності та якості освіти; освіти, оскільки не визначено зако►►акредитувати громадські фахо- ном як такий, а ОМС та їх структурві об’єднання та інших юридичних ні підрозділи не є ЗО, і тому не може
осіб, що здійснюють незалежне оці- тягнути за собою продукування принювання якості освіти та освітньої писів, розпоряджень або інших роздіяльності ЗО (крім закладів вищої порядчих документів, як того вимагає процедура державного нагляду.
освіти), вести їх реєстр;
вересень—жовтень 2021

Управління
освітою

EM

EDUCATION
MANAGEMENT

Зображення з: надане автором

►►проводити інституційний аудит
ЗО;

►►здійснювати державний нагляд
(контроль) за діяльністю ЗО щодо
дотримання ними вимог законодавства про освіту та видавати обов’язкові до виконання ними розпорядження щодо усунення виявлених
порушень у визначені строки;
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Схема 7

Реалізація громадського
самоврядування у сфері освіти
Ліквідація ЗЗСО у сільській місцевості може бути здійснена лише після проведення громадського обговорення
проєкту рішення відповідної ради про цю ліквідацію (ст.
32 ЗУ «Про Повну загальну середню освіту).

Одним з інструментів залучення громадського сектору
в розвиток системи освіти та формування управлінських
рішень є піклувальна рада.

Піклувальна рада закладу або ЗЗСО є колегіальним органом і може стати ефективним майданчиком демократичної взаємодії громадянського суспільства з органами
управління освітою, а також основою для глибокого розвитку державно-приватного партнерства.
Піклувальна рада опікується розвитком закладу, залученням фінансових ресурсів взаємодією закладу (закладів) з
органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями,
юридичними та фізичними особами.

Основні повноваження та порядок формування піклувальної ради визначено законодавством (ст. 29 ЗУ «Про
освіту», ст. 41 ЗУ «Про Повну загальну середню освіту»).

Окрім того, ОМС можуть створювати органи державно-громадського управління (консультативні ради, експертні/робочі групи тощо).
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