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ДОДАТОК 3. Дорожня карта для створення системи управління 
освітою ТГ 

 

№№ Назва етапу Відповідальній орган 

1. Аналіз ситуації щодо сектору освіти ТГ і функцій для 
забезпечення якісних публічних послуг системою ЗНЗ. 
Визначення функцій органу управління освітою 

Виконавчий комітет ТГ за 
консультаційною допомогою 
Департаменту освіти ОДА 

2. Розробка структури системи управління освітою ТГ 
відповідно до визначених функцій. 

Виконавчий комітет за 
консультаційною допомогою 
Департаменту освіти ОДА 

3. Утворення органу управління освітою виконавчого 
комітету об’єднаної територіальної громади 

Сесія об’єднаної територіальної 
громади 

4. Розробка та затвердження Положення про орган 
управління освітою. Реєстрація органу управління 
освітою ТГ, відкриття рахунків в органах Державної 
казначейської служби, інформування Департаменту 
освіти і науки ОДА про назву, його реквізити для 
подальшого інформування МОН 

Виконавчий комітет 
територіальної громади за 
консультаційною допомогою 
Департаменту освіти ОДА 

5. Розробка і затвердження посадової інструкції 
керівника органу управління освітою 

Голова об’єднаної територіальної 
громади 

6. Призначення керівника органу адміністративного 
обслуговування освітою шляхом оголошення та 
проведення конкурсу  

Голова територіальної громади 
за консультаційною 
допомогою Департаменту освіти 
ОДА 

7. Оголошення та проведення конкурсу на вакантні 
посади працівників органу адміністративного 
обслуговування освітою 

Керівник органу управління 
освітою  

8. Розробка та затвердження посадових інструкцій 
працівників органу адміністративного 
обслуговування освітою 

Керівник органу управління 
освітою 

9. Створення (за потребою) допоміжних структур органу 
адміністративного обслуговування освітою 
(служби господарського забезпечення установ освіти, 
бухгалтерської служби тощо) 

Виконавчий комітет 
територіальної громади 
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10 Прийняття рішення районними радами про передачу 
майна освітніх закладів (установ) з районної 
комунальної власності у комунальну власність 
об’єднаної територіальної громади 

Районна рада 

 

11.. Інвентаризація майна закладів (установ) освіти, які 
передаватимуться у власність територіальної громади 
(землі, приміщень, обладнання, устаткування, інші 
матеріальні цінності) 

Управління комунального майна 
районної ради; централізована 
бухгалтерія відділу освіти 
райдержадміністрації 

12. Прийняття рішення ради територіальної 
громади про прийняття у комунальну власність 
територіальної громади майна освітніх закладів 
(установ) 

Рада територіальної 
громади 

13. Здійснення процесу передачі майна з одночасною 
передачею установчих та підтверджуючих 
документів з підписанням відповідних актів 

Управління комунального майна 
районної ради; відділ освіти 
райдержадміністрації; орган 
управління освітою ТГ 

 

14. 
 

Розробка проектів статутів закладів освіти у нових 
редакціях 

 

Орган управління освітою 

15. Передача кадрових документів керівників освітніх 
закладів (установ) освіти від засновника (або ОУО 
райдержадміністрації, якщо ця функція була йому 
делегована засновником) 

  

Відділ освіти 
райдержадміністрації; орган 
управління освітою об’єднаної 
територіальної громади 

16. Аналіз прогнозованої бюджетної забезпеченості 
переданої мережі закладів (установ) освіти 
територіальної громади. Підготовка бюджетних 
запитів на фінансування закладів (установ) освіти 
територіальних громад. 

Виконавчий комітет 
територіальної громади; орган 
управління освітою 

17. Передача бухгалтерських документів для нарахування 
заробітної плати та ведення бухгалтерського обліку 
бухгалтерською службою органу управління освітою ТГ 

Централізована бухгалтерія 
відділу освіти 
райдержадміністрації; орган 
управління освітою ТГ 

18. Затвердження статутів закладів (установ) освіти 
об’єднаних територіальних громад 

Сесія об’єднаної територіальної 
громади 

19. Організація роз’яснювальної роботи щодо реєстрації у 
проведенні ЗНО 

Орган управління освітою ТГ 

20. Організація роботи щодо реєстрації випускників для 
проходження ЗНО  

Орган управління освітою ТГ 

 


