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Про результати моніторингу окремих 
питань функціонування системи 
позашкільної освіти України 

Заслухавши й обговоривши інформацію Голови Державної інспекції 
навчальних закладів України Гурака Р. В. та доповідну записку «Про 
результати моніторингу окремих питань функціонування системи 
позашкільної освіти України», 

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 

1. Інформацію Голови Державної інспекції навчальних закладів 
України Гурака Р. В. та доповідну записку «Про результати моніторингу 
окремих питань функціонування системи позашкільної освіти України» взяти 
до відома та схвалити роботу Державної інспекції щодо його проведення. 

2. Державній інспекції навчальних закладів України (Гурак Р. В.) 
поінформувати місцеві органи управління освітою про результати 
моніторингу окремих питань функціонування системи позашкільної освіти 
України. 

3. Інституту освітньої аналітики (Денисюк О. Я.), відділу позашкільної 
освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Середницька А. Д.), 
Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) розробити та 
внести в установленому порядку пропозиції щодо: 

єдиного алгоритму обчислення відсотка охоплення позашкільною 
освітою дітей та учнівської молоді; 

рекомендацій про мінімальний рівень видатків на позашкільну освіту з 
бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, 
що створюються згідно із законом та перспективним планом формування 
територій громад; 

оновлення та уніфікації форм статистичної звітності, що подається 
позашкільними навчальними закладами незалежно від форми власності та 
підпорядкування. 

4. Місцевим органам управління освітою ознайомитися з результатами 
моніторингу та вжити заходів, спрямованих на: 
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забезпечення доступності позашкільної освіти шляхом формування, 
утримання та розвитку мережі творчих об'єднань позашкільних навчальних 
закладів відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та запитів 
населення; 

недопущення випадків необґрунтованого скорочення мережі 
комунальних позашкільних навчальних закладів, їх перепрофілювання, 
перепідпорядкування, злиття, передачі приміщень, обладнання, техніки в 
оренду; збереження освітнього призначення позашкільних навчальних 
закладів; 

створення та розвиток мережі творчих об'єднань позашкільної освіти 
на базі опорних загальноосвітніх навчальних закладів; 

сприяння приватній ініціативі у сфері позашкільної освіти та розвитку 
мережі позашкільних навчальних закладів у сільській місцевості; 

розширення мережі творчих об'єднань позашкільних навчальних 
закладів військово-патріотичного напряму; 

' забезпечення фінансування системи позашкільної освіти на рівні, 
достатньому для повноцінного функціонування та розвитку існуючої мережі 
позашкільних навчальних закладів. 

5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника 
Міністра Хобзея П. К. та Голову Державної інспекції навчальних закладів 
Гурака Р. В. 

Голова колегії, 
Міністр Л. М. Гриневич 


