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Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” - це  захист 

законних прав та інтересів членів АМУ в органах державної влади та підтримка й розвиток 
місцевого самоврядування в Україні 

 
представляє та захищає інтереси міст у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів та інших органах 
центральної влади, будуючи платформу для діалогу 

розробляє законопроєкти та інші нормативні акти, що стосуються життєдіяльності міст та ОТГ 

розробляє пропозиції щодо внесення змін до законодавчої бази місцевого самоврядування та 
управління на місцях 

надає інформаційну, організаційну та консультативно-експертну допомогу містам-членам АМУ 

Об’єднує 781 громаду (з них 342 ОТГ) і працює в Україні вже 
27 рік 

налагоджує зв'язки з іноземними та міжнародними організаціями, чия діяльність спрямована на 
вирішення проблем місцевого самоврядування 



 

 

 

 

Структура Асоціації міст України 



 
Повноваження ОМС у розвитку та забезпеченні початкової мистецької освіти для 

представників громад: 

Стаття 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

Стаття 21 Закону України “Про освіту”  

Закон України “Про позашкільну освіту” 

Положення про мистецьку школу, затверджене наказом Міністерства культури 
України від 09.08.2018 року № 686, та ін. 



Органи місцевого самоврядування забезпечують доступ до початкової мистецької освіти 
громадян за місцем проживання шляхом відкриття, утримання, матеріально-технічного 
забезпечення та фінансування мистецьких шкіл, їх філій та класів відповідно до освітніх, 

культурних, духовних потреб та запитів населення 

Місцевому самоврядуванню 
важливо забезпечити умови 

для розвитку громади та 
моніторити рівень якості 

наданих громаді послуг, у 
тому числі й у сфері 
мистецької освіти! 



Моніторинг якості мистецької освіти ОМС можуть здійснювати, зокрема, шляхом: 

Входження до складу І рівня атестаційних комісій (якість кадрів) 

Аналізу динаміки зростання охочих здобувати мистецьку освіту у громаді та з 
інших громад 

Вивчення стану задоволеності здобувачів мистецької освіти одержаними 
послугами (у перспективі) 

Аналізу скарг та звернень до ОМС, у тому числі щодо рівня надання освітніх 
послуг 

Вивчення висновків та пропозицій ДСЯОУ за результатами інституційних аудитів 

Моніторингу вступу випускників початкової мистецької освіти до закладів 
профільної мистецької освіти (% студентів від загальної кількості абітурієнтів) 



Лист Міністерства культури України від 27.06.2019 року № 3515/33/13-19 про сприяння 
органами місцевого самоврядування здійсненню реформи мистецької освіти 

Надісланий членам 
АМУ – засновникам 
закладів мистецької 

освіти через РВ АМУ в 
усіх областях  

Дозволив отримати 
фідбек від ОМС  

(АМУ просила надіслати 
інформацію про 

перешкоди та ризики)  



Аналітичні висновки: 
Отримали 33 

відповіді від ОМС 
(з них 7 від міст-

обласних центрів) 

За замовчуванням: усі, хто не надіслав 
відповідь АМУ, підтримують реформу 

мистецької освіти!  

78% 

22% 

Сприйняття органами місцевого самоврядування 
реформи мистецької освіти 

Підтримують 

Вбачають ризики 



 

 

 

 

Пропозиції органів місцевого самоврядування до ЦОВВ у сфері культури України: 

Сприяти виконанню частини 8 статті 21 Закону України “Про освіту”: фінансування здобуття 
спеціалізованої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом 
надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не 
заборонених законодавством. Просимо запровадити таку субвенцію! 
 
Внести зміни до Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти в 
сфері культури (далі ‒ Положення), затвердженого наказом Міністерства культури України від 
12.07.2018 року № 628, у частині усунення бюджетних порушень щодо виплат підвищених 
заробітних плат за результатами атестації (пункт 8 розділу ІV Положення) 

 
Надати методичну допомогу у форматі індивідуальних методичних рекомендацій та 
відповідного фахового супроводу закладам мистецької освіти у частині розроблення ними 
власних освітніх програм 

затвердження Державного стандарту початкової мистецької освіти та підготовку на його основі 
підручників і посібників 

Ці та інші пропозиції надіслано 
до Міністерства відповідним 

листом 



 

 

 

 

 
 
 

ВА ОМС “Асоціація міст України” 
вул. Січових Стрільців, 73, 11-12 поверхи, 

м. Київ,  04053 
380 44 486 28 78 /тел./факс/приймальня/ 
380 44 486 30 82 /Аналітичний центр АМУ/ 
e-mail: info@auc.org.ua 
Прес-служба: press@auc.org.ua 
е-mail аналітика: mozgova@auc.org.ua 
Галузева платформа: 
http://www.auc.org.ua/galuz/osvita 
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