
Створення ефективної системи влади 
Забезпечення надання якісних та 

доступних послуг 
Створення умов для динамічного,  

збалансованого розвитку України та її регіонів 

ПАСПОРТ :  РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ОСВІТА 

КІНЦЕВА МЕТА: 
СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 

ШЛЯХОМ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВЛАДИ  

1.1. 
Розмежуванн

я 
повноважень 
між ОМС та 

державними 
органами 

влади 
 

1.2.  
Створення 
належних 

матеріальних, 
фінансових та 
організаційни

х умов  для 
діяльності 

ОМС 

1.3. 
Забезпечення 
відкритості та 
прозорості у 

вирішенні 
питань 

місцевого 
значення 

2.1. 

Підвищення 
рівня 

конкурентоспро
можності 
регіонів 

2.2. 

Територіальна 
соціально-
економічна 
інтеграція і 

просторовий 
розвиток 

2.3. 

Ефективне 
державне 

управління у 
сфері 

регіонального 
розвитку 

3.1. 
Державні 
стандарти 
надання  
послуг  

3.2. 

Спроможність 
надання послуг 

3.2.1. 
Забезпечення 

належної 
інфраструктури 

для надання 
послуг  

3.1.2. 
Затвердження  

методології 
розрахунку 

вартості надання 
освітніх послуг в 

ОТГ  
 

3.2.2. 
Забезпечення 
професійності 

надання послуг 

1 2 3 

1.4. 
Створення 

системи 
відповідаль

ності 
 

3.2.3.1 
Створення 

системи взаємодії 
між структурними 

підрозділами  
МОВВ з питань 

освіти та 
закладами освіти 

3.1.3. 
Розробка системи 

контролю по 
наданню послуг 

3.1.1. 
Актуалізація 
державних 
стандартів 

(нормативів) 
якості послуг 

1.2.1. 
Децентралізаці

я фінансових 
ресурсів – 
фіскальна 

децентралізаці
я 
 

1.3.4. 
Забезпечення 
публічності та 

прозорості 
бюджетного 

процесу 

1.1.2. 
Секторальне 
розмежуван

ня 
повноважень 

1.1.2.1. 
Розмежуванн

я 
повноважень 
між  МОН та 

структурними 
підрозділами 

місцевих 
державних 

адміністрацій 
(виконавчих 

органів 
місцевих рад) 

з питань 
освіти 

1.2.1.1. 
Створення 
методики 

визначення та 
розподілу 

обсягу освітньої 
субвенції 

3.2.3.2. 
Створення  

системи взаємодії 
навчальних 
закладів з 

громадськістю 

1.3.4.1. 
Забезпечення 

публічного 
представлення 
інформації про 
використання 

коштів 
закладами 

освіти 

3.2.3.3. 
Спрощення 
процедури 

ліцензування 
навчальних  

закладів 

3.1.2.1. 
Затвердження 

методології 
розрахунку вартості 

надання  освітніх 
послуг в ОТГ 

3.1.1.1. 
Прийняття 

закону «Про 
освіту»  

3.1.1.2. 
Затвердження 

нових 
державних 

освітніх 
стандартів  

3.2.2.1 
Створення 

інноваційних 
центрів навчання 

та розвитку 
освітян та 

моніторингового 
центру 

3.2.1.2 
Створення єдиних 
освітніх просторів 

для надання 
освітніх послуг в 

ОТГ 

3.2.2.2 
Створення 
належної 

матеріальної бази 
закладів освіти 

3.2.3. 
Запровадження 
організаційної та 

інституційної 
спроможності 

3.2.3.4 
Налагодження 

міжрегіонального 
та міжнародного 
співробітництва 

3.2.1.1 
Оптимізація 

мережі 
малокомплектних 

шкіл та 
забезпечення 
формування 
опорних шкіл  

3.1.3.1. 
Розробка 
системи 

контролю по 
наданню освітніх 

послуг 

С
ТР

А
ТЕ

ГІ
Ч

Н
І Ц

ІЛ
І 

О
П

ЕР
А

Ц
ІЙ

Н
І Ц

ІЛ
І 

ЗА
В

Д
А

Н
Н

Я
: 


