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Вебінар Секції Асоціації міст України з питань освіти

Забезпечення фінансової автономії закладу 
освіти відповідно до Закону України 
"Про повну загальну середню освіту"



Ч.1 Стаття 23 Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову 
і кадрову автономію закладів освіти

Ч.1 Стаття 1

Автономія - право суб’єкта освітньої 
діяльності на самоврядування, яке полягає 
в його самостійності, незалежності та 
відповідальності у прийнятті рішень щодо 
академічних (освітніх), організаційних, 
фінансових, кадрових та інших питань 
діяльності, що провадиться в порядку та 
межах, визначених законом

Ч.1 Стаття 26
Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління
закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-
господарську та іншу діяльність закладу освіти

Заклад освіти оприлюднює на веб-сайті фінансовий звітЧ.3 Стаття 30



Закон України «Про повну загальну середню освіту» 

Ч. 1 Стаття 31

Заклад загальної середньої освіти має 
самостійний баланс, розрахункові та інші 
рахунки у фінансових установах і банках 
державного сектору та може мати бланки, 
печатки та штампи із своїм найменуванням 
та символікою.

Ч. 3 Стаття 38
Керівник закладу освіти підписує документи з фінансово-
господарської діяльності закладу

Керівник закладу освіти організовує фінансово-господарську 
діяльність закладу 

Ч. 4 Стаття 38

Стаття 59

Заклади загальної середньої освіти провадять фінансово-
господарську діяльність відповідно до Бюджетного кодексу
України, цього Закону, Закону України "Про освіту" та інших
нормативно-правових актів.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


Закон України «Про повну загальну середню освіту» 

Стаття 59 Фінансова автономія закладів загальної середньої
освіти в частині використання бюджетних коштів
передбачає самостійне здійснення витрат у межах
затверджених кошторисами обсягів, зокрема на:

оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплату
матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, інших
видів стимулювання та відзначення працівників;

оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладів загальної
середньої освіти;

формування структури закладу загальної середньої освіти та його штатного
розпису;

оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;

укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод
(господарських договорів) для забезпечення діяльності закладу освіти.



Закон України «Про повну загальну середню освіту» 

Ч. 2 Статті 59 Джерела фінансування закладу освіти:

Фінансування закладів загальної середньої освіти здійснюється з державного
та місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.

Інші джерела фінансування закладу освіти:

доходи від надання платних освітніх та інших послуг;

благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність
та благодійні організації;

гранти;

інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


Закон України «Про повну загальну середню освіту» 

Ч. 4 Статті 59
Фінансово-господарська діяльність закладу
загальної середньої освіти здійснюється на основі
кошторису, що затверджується засновником з
урахуванням пропозицій закладу загальної
середньої освіти.

Формує 
пропозиції 
засновнику

Затверджує 
кошторис

Здійснює
фінансово-
господарську
діяльність

Заклад освіти Засновник Заклад освіти Засновник

Контролює
фінансово-
господарську
діяльність
закладу освіти



Обговорювались під час підготовки закону 
різні моделі запровадження фінансової автономії закладу освіти:

Бухгалтерія в 
закладі освіти

Заклад освіти 
обслуговується 

централізованою 
бухгалтерією

Заклад освіти 
отримує послуги 

аутсорсингу

Рішення!



Бухгалтерія в 
закладі освіти

Заклад освіти 
обслуговується 

централізованою 
бухгалтерією

Заклад освіти 
отримує послуги 

аутсорсингу

Переваги Недоліки/ризики

Мобільність, доступність 
послуг, постійний контакт з 

керівником

Потребує додаткових видатків 
із місцевих бюджетів на 
оплату праці бухгалтерів

Відсутність додаткових 
видатків із місцевих 

бюджетів

Потребує у разі підписання 
документів очних зустрічей із 

керівником та додаткових 
витрат робочого часу, 

віддаленість місць роботи

Недостатньо досліджено 
можливості спрямовувати на 

це кошти бюджету, відсутність 
впливу на відповідальність 
бухгалтера у разі помилок, 
ризик розірвання договору 
аутсорсингу та пов’язаної з 
цим затримки в бухобліку

здійснюється оплата за 
фактично виконану роботу, 

а не перебування на 
робочому місці



Які курси слід опанувати керівникам закладів освіти, щоб 
навчитись розумно використовувати бюджетні кошти та приймати 

рішення у частині фінансів?

Як забезпечити  належний контроль із боку 
засновника/уповноваженого органу за фінансово-господарською 

діяльністю закладу освіти?

Який алгоритм дій засновника/уповноваженого органу та 
керівника закладу освіти під час зміни моделі бухгалтерського 

обліку?

Які бюджетні та юридичні ризики слід оминути?

Для запровадження фінансової автономії закладу освіти необхідно відповісти на 
такі запитання:



МОН напрацювало проєкт постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення зміни до
Типового положення про бухгалтерську службу
бюджетної установи»

Пропонуємо обговорити проєкт (для 
внутрішньої комунікації без 

поширення) і надати пропозиції до 
його редакції на електронну адресу 

mozgova@auc.org.ua
до 5 травня 2020 року включно  

mailto:mozgova@auc.org.ua


«Нажити багато грошей – хоробрість, 
зберегти їх – мудрість, а вміло 

витрачати – мистецтво»
Бертольд Авербах

Ми маємо допомогти керівнику закладу 
освіти опанувати це мистецтво 


