
Юрко Олександр Володимирович

директор школи І-ІІІ ступенів №259

Деснянського району міста Києва



Високий ступінь відповідальності керівника автономної установи
за всіма зобов’язаностями.

 Відсутність необхідних знань і навичок в роботі, необхідність
навчання, як самостійного так і на спецкурсах

Ускладнення управлінської роботи, необхідний чіткий розподіл
функціональних обов’язків керівного складу закладу (
опанування інноваційними технологіями управління
фінансовими, господарськими, кадровими справами школи
тощо).

Перерозподіл свого робочого часу в розумінні того, що директор
в першу чергу менеджер, наявність заступників з високим рівнем
професіоналізму

 Відсутність необхідних фахівців (бухгалтерів).

 Розуміння того, що ніхто з директорів, заклади яких перейдуть
на автономію, ніяких власних фінансових преференцій не
отримають. Зарплата від переходу не змінюється.



КРОК № 2

ПЕРЕВАГИ
* можливість здійснювати майнові та індивідуально - майнові права;

* самостійність у розрахунку (бюджетний запит), створенню і 
використанню коштів  бюджету школи наданого засновником;

* самостійність у використанні коштів, зароблених самою установою через 
надання додаткових освітніх платних послуг, надання оренди;

* можливість активно залучати додаткові кошти, в тому числі благодійної 
допомоги (в межах діючого чинного законодавства);

* за умов економії коштів по відповідним КВК і КЕКВ можливість 
перерозподілу коштів в тому числі для преміювання працівників/учнів;

* можливість вибору товару/послуг/робіт відповідно до визначених 
закладом вимог, використання порталу ПРОЗОРРО;

* безпосередній зв’язок з поставщиками товарів/послуг/робіт, 
державними структурами, з якими заклад співпрацює: пенсійним 
фондом, казначейством, фіскальними структурами тощо;

* автономні заклади допускають більш демократичний стиль управління;

* набуття незаперечних переваг з іншими закладами в економічній, 
господарській забезпеченності

* необхідність щорічного звіту, що стає своєрідною страховкою від 
педагогічних, фінансово-господарських і управлінських помилок.





Ознайомитися з 

нормативно-правовою 

базою для обґрунтування

та впровадження

автономії



Перелік нормативно-правових актів, на основі яких забезпечується          

управадження автономії закладу

1. Конституція України                                                                                                       

2. Закони України :                                                                                                          

- “Про освіту”

- “Про загальну середню освіту”

- “Про благодійну діяльність та благодійні організації” –

- “Про громадські об’єднання”

- ”Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань”

- “Про місцеве самоврядування”

- “Про гуманітарну  допомогу”

- “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

- “Про державний бюджет України на ___ рік”

- “Цивільний”, “Бюджетний”, “Податковий”,  “Господарський” кодекси України

тощо…



1) Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, 

іншими установами та закладами системи освіти, що належать  до державної і 

комунальної форми власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2010 № 796.  

2) Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від 

юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, о хорони 

здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання 

для потреб їх фінансування, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 04.08.2000 № 1222.  

3) Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до 

виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2002 № 228.  

4) Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на 

основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників  

установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 

30.08.2002 №1298.  

5) Постанова Кабінету Міністрів України «Про здійснення попередньої 

оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 

23.04.2014 № 117.  

6) Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419.  

7) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження розмірів 

підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за 

окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» від 

20.04.2007 № 643. 

8) Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778.  

9) Порядок надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з 

надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116.  

10) Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про забезпечення 

цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально -

культурної сфери» від 19.08.2009 № 1007 -р. 



1) Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов 

оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних 

закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557.  

2) Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників 

освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102.  

3) Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 

1205. 

4) Порядок надання платних освітніх послуг державними та 

комунальними навчальними закладами, затверджений наказом Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів 

України від 23.07.2010 № 736/902/758.  

5) План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом 

Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291.  

6) Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 

організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 .11.1999 

№ 291. 

7) Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків 

бюджету, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 

333. 

8) Інструкція щодо застосування класифікації кредитування бюджету, 

затверджена наказом Міністерства  фінансів України від 12.03.2012 № 333.  

9) Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, 

що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28.01.2002 № 57.  

10) Наказ Міністерства фінансів України «Про порядок бухгалтерського 

обліку гуманітарної допомоги» від 14.12.1999 № 298.  

11) Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального 

закладу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 

05.02.2001 № 45.  

12) План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, 

затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611.  

Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних 

коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської 

служби України, затверджений наказом Міністерства фінансів 



Розробити план дій та 

розпочати його

реалізацію



Внести зміни до статуту. 

Зміни оформлюють і 

реєструють відповідно до 

вимог чинного 

законодавства.





Розглянути питання на місцевому рівні.

Орган управління освітою має прийняти рішення
про:

- виведення закладу освіти зі складу централізованої
бухгалтерії

- переведення на самостійний бухгалтерський облік.

Питання автономії школи мають розглянути
органи місцевого самоврядування та виконавчої
влади. Відокремлена фінансово школа буде визначена
як розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.





Ввести посаду бухгалтера







Реалізувати статус юридичної особи, а 
саме зареєструвати заклад як окрему 
юридичну особу у державних 
структурах, як-от:







Відкрити загальний та спеціальний

рахунки у казначействі:

1. Загальний: для обліку операцій з

виконання загального фонду кошторису

2. Спеціальний : для обліку операцій з
виконання спеціального фонду
кошторису та зарахування коштів за
надані закладом платні послуги, а також
благодійних внесків, грантів і дарунків.



Проводиться 

приймання-передача 

матеріальних цінностей від

централізованої бухгалтерії

органу управління освітою.



Директор школи

УТРИМАНЕЦЬ УПРАВЛІНЕЦЬ

Оволодіє знаннями з менеджерських, маркетингових,

господарських та фінансових питань.



Отже ви перейшли на самостійний    

шлях, що далі ?



1. Підтвердження того, що школа – комунальний заклад. Рішення 

відповідної територіальної громади  (в Києві КМДА): 

РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

“1”



Другим кроком є отримання довіреності в районній/міській 

адміністрації (раді) на отримання права представляти заклад при 

отриманні необхідних документів

РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

“2”



Третій крок – отримання довідки з фонду держмайна, надаю лист 

на отримання довідки і саму довідку:

РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

“3”

                                                                                         
 

 

               ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА 

                           02225 пр. МАЯКОВСЬКОГО 21-Г, тел. (044)5157347, (044)5150819 

  

  №________                                                                                                             від____________2017р. 

 

Фонд державного майна України, 

регіональне відділення по м.Києву 

         

 

 

 

ЗАПИТ 

 

 З метою реєстрації прав нерухомого майна, просимо підтвердити факт 

відсутності перебування об’єктів: будівлі школи І-ІІІ ступенів № 259 Деснянського 

району міста Києва, теплиці і класу теплиці, макулатурного пункту, в державній 

власності України. Об’єкти знаходяться на території школи  за адресою: 02225, м.Київ,  

проспект Володимира Маяковського, 21-г  і  перебувають  на балансі  школи І-ІІІ 

ступенів № 259  Деснянського району міста Києва. 

Інвентарний номер будівлі школи 10310001. 

Інвентарний номер теплиці і класу теплиці 10330001  

Інвентарний номер макулатурного пункту 10330002 

 

 
                                   Директор                                                  О.Юрко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: секретар школи Бондаренко Н.М. 

                       тел. (044)515-73-47  



Останній крок – отримання техпаспорту будівель з БТІ:

РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО  

“4”



Єдиним документом на отримання права на землю є рішення 

відповідної територіальної громади (в Києві КМДА), а саме: 

Рішення “Про надання школі І-ІІІ ступенів № 259 Деснянського 

району міста Києва земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування навчального закладу…”.

Рішення надається тільки в тому випадку, якщо земельна ділянка 

зареєстрована в земельному кадастрі (повинен бути витяг 

державного земельного кадастру) і є належна документація по 

землеустрою ділянки, що буде експлуатуватися школою.

Остання повинна бути передана школі при децентралізації 

бухгалтерії.

* Надаю приклад витягу з держкадастру, від складається з 7 

листів, надаються тільки 2 найбільш використовувані:







Один з документів землеустрою шкільної ділянки (найбільш часто 

використовуваний): так званий АБРИС




