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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, зокрема в МОН, ДСЯО та Мінфіні 

розробляє законопроєкти та інші нормативні акти, що стосуються життєдіяльності міст, зокрема 
пропозиції до Закону про Державний бюджет  

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 833 громади (з них 393 ОТГ) і працює в Україні вже 27 рік 

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



 

 

 

 

Стаття 32 Закону 
України “Про місцеве 

самоврядування в 
Україні” 

Власне повноваження ОМС щодо “управління 
закладами освіти, створення необхідних умов для 
виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, 
сприяння діяльності позашкільних навчально-
виховних закладів» 

Органи місцевого самоврядування створюють умови для 
доступності позашкільної освіти шляхом формування, 
утримання та розвитку мережі закладів позашкільної освіти 
відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та запитів 
населення 

Фінансування позашкільної освіти здійснюється з бюджетів міст 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних 
територіальних громад 

Частина шоста статті 14 
Закону України 

“Про освіту” 

Частина перша  
статті 89  

Бюджетного кодексу 
України 

Стаття 14 Закону 
України “Про 

позашкільну освіту” 

Повноваження засновника, зокрема відповідної ради 
від імені територіальної громади (громад), щодо 
створення, реорганізації, ліквідації та 
перепрофілювання закладу позашкільної освіти  

Нормативно-правові акти у сфері: 
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Галузі освіти Галузі культури Галузі спорту 

1382 

1309 

1267 

Розподіл закладів позашкільної 
освіти за сферою управління 

За інформацією 
Міністерства освіти і 

науки України: 

Усього закладів 
позашкільної 

освіти: 
3958 

549 мають подвійне 
підпорядкування: МОН 

та Міністерства культури, 
молоді та спорту 



 

 

 

 

3800 
4000 
4200 

2016 2019 

4053 3958 

Формування мережі закладів 
позашкільної освіти   

(зменшення на 95 закладів) 

кількість 
закладів 

За інформацією 
Міністерства освіти і 

науки України: 

Джерела 
фінансування: 

6 закладів з 
Державного 

бюджету 
України 

3952 заклади з 
бюджетів міст, 
районів та ОТГ 



 

 

 

 

За інформацією 
Міністерства фінансів 

України: 
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Видатки загального фонду на позашкільну освіту  та заходи із 
позашкільної роботи з дітьми 

(місцеві бюджети) 

млн. грн 



 

 

 

 

Забезпечення права дитину на мистецьку освіту  
відбувається поруч із процесами: 

Створення нових територіальних громад шляхом об’єднання чи приєднання  

Зміни статутних документів під час реорганізації та зміни засновників закладів  
(як правило, заклади переходять від районного підпорядкування до ОТГ)  

Зміни окремих повноважень органів місцевого самоврядування  

Необхідності запровадження середньострокового бюджетного планування та 
пов’язаної з цим оптимізації мережі закладів освіти (часто повноваження 

передаються на місця без компенсаторного механізму) 



Процес формування мережі закладів освіти в громадах має насамперед 
ґрунтуватись на таких підходах: 

Формування мережі закладів та гуртків з урахуванням запитів та потреб дітей 

Доступності закладів освіти, у тому числі для здобуття позашкільної освіти дітям 
інших громад (міжмуніципальне співробітництво відповідно до частини п’ятої статті 
13 Закону України “Про освіту” + міжбюджетні трансферти згідно із статтею 93 
Бюджетного кодексу України) та дітям із особливими освітніми потребами 

Збалансованості видатків місцевих бюджетів, що передбачає насамперед 
фінансування освітніх послуг, а не збиткове утримання приміщень чи гуртків, на які 

відсутній запит дітей 



 

 

 

 

Розвиток позашкільної освіти (мистецької освіти) насамперед залежить від таких рівнів 
діалогу: 

Органи місцевого 
самоврядування 

Центральні органи 
законодавчої та виконавчої 

влади 

Здобувачі освіти (їх батьки) 

Органи місцевого 
самоврядування (іншої 

громади) 

Керівники та педагоги 
закладів позашкільної 

освіти 

Органи місцевого 
самоврядування 

Органи місцевого 
самоврядування (однієї 

громади) 

Органи місцевого 
самоврядування 



Готовність ОМС співпрацювати та розвивати мережу закладів мистецької освіти 
передбачає одночасність таких процесів: 

Експериментального впровадження змін у мистецькій освіті у тих 
закладах, що готові та хочуть взяти участь в експерименті 

Створення умов для інших закладів мистецької освіти функціонувати за 
“старими” програмами до моменту завершення експерименту та підбиття 
його підсумків 

Надання ЦОВВ інформаційної, методичної, організаційної та фінансової 
підтримки закладам мистецької освіти та ОМС у частині впровадження 
експерименту  



 

 

 

 

 
 
 

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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