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Як представник інтересів територіальної громади, та депутат Київської
міської ради VIII скликання звертаюсь до вас з наступним питанням.
Наразі в Україні відбувається реформування системи освіти, що в свою
чергу передбачає запровадження автономії навчальних закладів.
Відповідно до ч.2 ст.8 Закону України «Про загальну середню освіту»
заклад загальної середньої освіти діє на підставі статуту, який затверджується
засновником або уповноваженим ним органом.
Відповідно до ст.11 Закону України «Про загальну середню освіту»
рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну
типу) закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і
форми власності приймає його засновник (засновники). Засновником закладу
загальної середньої освіти може бути орган державної влади від імені держави,
відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фізична та/або
юридична особа (зокрема релігійна організація, статут (положення) якої
зареєстровано у встановленому законодавством порядку), рішенням та за
рахунок майна яких засновано заклад загальної середньої освіти або які в інший
спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов’язків засновника.
Таким чином вбачається, що саме на Київську міську раду, її виконавчий
орган та структурні підрозділи законом покладено керівництво навчальними
закладами міста Києва, розробка типових документів, стратегії подальшого
розвитку та першочергових завдань, серед яких одним із основних є
запровадження автономії.

На засіданні Постійної комісії Київської міської ради з питань освіти,
науки, сім’ї, молоді та спорту яке відбулося 10.04.2019 року розглядалося
питання щодо впровадження автономії закладів дошкільної і загальної
середньої освіти.
В подальшому, Департаментом освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було надано
інформацію на доручення протоколу №08/87 від 10.04.2019 року щодо
впровадження автономії закладів дошкільної і загальної середньої освіти було
надано інформацію щодо проведених та запланованих заходів задля
підвищення рівня фінансової обізнаності та ефективного менеджменту
керівників закладів освіти для спеціалістів управлінь освіти районних в місті
Києві державних адміністрації.
В той самий час залишається відкритим питання щодо організаційноправових заходів та плану дій щодо їх імплементації, задля забезпечення
переходу не тільки до академічної автономії навчальних закладів, а саме
питання щодо впровадження фінансово-господарської частини.
Наразі, ми досі не бачимо жодних планів заходів щодо запровадження
фінансово-господарської автономії навчальних закладів, хоча на мою думку,
саме ця частина є дуже болючою в нинішніх реаліях.
На даний час навчальні заклади фактично не беруть участі у плануванні та
формуванні свого бюджету, не мають можливості контролювати використання
коштів, не можуть ефективно та оперативно за рахунок власних коштів
проводити закупівлі товарів, робіт та послуг, що необхідні для ефективного
функціонування навчального закладу та інш.
Тому, зважаючи на вищевикладене, вважаю за необхідне на наступному
засіданні Постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї,
молоді та спорту, розглянути питання щодо впровадження фінансовогосподарської автономії навчальних закладів, тих організаційно-правових
заходів які вже заплановано на цей навчальний рік, та які планується включити
у план в майбутньому, для чого запросити профільного заступника голови
Київської міської державної адміністрації Мондриївського В.М., представників
департаментів та організацій на які було покладено виконання вищевказаних
доручень.
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