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« Департаменти (управління) освіти і науки 
обласних та Київської міської державних 
адміністрацій

Міністерство освіти і науки інформує про набуття чинності 
з 1 січня 2017 року Закону України «Про тимчасові особливості здійснення 
заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 
від 03.11.2016 року № 1728-УІІІ (далі -  Закон).

Законом встановлено мораторій до 31 грудня 2017 року на проведення 
органами контролю планових заходів та змінено процедуру організації 
позапланових заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів 
господарювання, що спрямовано на спрощення адміністрування та зменшення 
навантаження на малий і середній бізнес. Дія цього Закону поширюється і на 
сферу освіти, хоча переважна більшість дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних, професійно- технічних, вищих навчальних закладів є державної 
та комунальної форм власності і не здійснюють підприємницьку діяльність з 
метою отримання прибутку.

Встановлення мораторію на проведення заходів державного нагляду 
(контролю) місцевими органами управління освітою відповідає вимогам часу, 
проте не означає відмови від реалізації єдиної державної політики в сфері 
освіти, що є надзвичайно актуальним в умовах реформування освітньої галузі в 
процесі децентралізації.

Після введення в дію Закону виникає питання щодо правових підстав 
проведення у 2017 році державної атестації навчальних закладів як основної 
форми державного контролю за діяльністю дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів та своєчасного 
реагування на скарги учасників навчально-виховного процесу.

Відповідно до п. 115 Положення про загальноосвітній навчальний 
заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 
2010 р. № 778, право видачі документів про освіту державного зразка 
підтверджується атестованому загальноосвітньому навчальному закладу, а 
п.8 Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. 
№ 200 передбачено, що лише атестований професійно-технічний навчальний
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заклад набуває право видачі документа про професійно-технічну освіту.
Призупинення атестації навчальних закладів на рік створить перешкоди 

для вчасного забезпечення закладів освіти документами державного зразка, 
звужує поле діяльності для закладів освіти, що започаткували освітню 
діяльність у 2016-2017 р.р., призведе до несвоєчасного реагування на скарги 
учасників навчально-виховного процесу, оскільки для проведення перевірок 
навчальних закладів місцевими органами управління освітою, що нараховують 
близько 650 структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій та 
виконавчих органів місцевих рад, необхідно отримати погодження Державної 
регуляторної служби.

З метою недопущення порушення вимог законодавства, прав учасників 
навчально-виховного процесу, керівникам місцевих органів управління 
освітою:

поінформувати навчальні заклади про особливості здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у 2017 році;

проводити державну атестацію лише за письмовою заявою суб’єкта 
господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про 
здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

здійснювати розгляд звернень громадян щодо порушень їхніх прав 
навчальними закладами виключно органами управління освітою у 
безпосередньому підпорядкуванні яких перебувають ці навчальні заклади, 
відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та реалізовувати 
власні повноваження щодо управління підпорядкованими навчальними 
закладами;

врахувати, що визначені обмеження не стосуються перевірок (вивчення) 
діяльності відділами (управліннями) освіти районних державних адміністрацій 
та місцевих рад, так як місцеві органи управління освітою належать до органів 
державної влади, які згідно зі статтею 8 Господарського кодексу України не є 
суб’єктами господарювання. Частиною другою статті 14 Закону України «Про 
освіту» визначено, що місцеві органи управління освітою у здійсненні своїх 
повноважень підпорядковані місцевим органам виконавчої влади, органам 
місцевого самоврядування та відповідним державним органам управління 
освітою;

надсилати копії звернень, що подаються до Державної регуляторної 
служби для отримання погодження на здійснення позапланових перевірок 
навчальних закладів, до Державній інспекції навчальних закладів, оскільки її 
представники входять до складу Ради з питань державного нагляду (контролю) 
Державної регуляторної служби.
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