
Звіт про результати 

громадського обговорення 

проєкту наказу Міністерства освіти і науки України 

«Про затвердження Порядку здійснення громадської акредитації закладу 

загальної середньої освіти» 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення 

 

Міністерство освіти і науки України, Державна Служба якості освіти України. 

 

2. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на обговорення  

 

Проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Порядку здійснення громадської акредитації закладу загальної середньої освіти» 

(далі – проєкт акта) розроблено на виконання норм абзацу шостого пункту 1 

частини четвертої статті 41, статті 49 Закону України «Про освіту», статті 50 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» та з урахуванням вимог Порядку 

проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року 

№ 17, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 року за 

№ 250/33221. 

 

Мета розроблення – визначення механізму здійснення громадської акредитації 

закладів загальної середньої освіти (далі – заклади освіти). 

 

Громадське обговорення проводилося у формі електронних консультацій. 

Матеріали до проєкту акта було розміщено в розділі «Громадське обговорення» 

офіційних вебсайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та 

Державної служби якості освіти України (www.sqe.gov.ua) з 09 грудня 2022 року. 

Зауваження та пропозиції до проєкту акта приймалися до 26 лютого 2022 року на 

електронні адреси: vitalii.zarytov@mon.gov.ua, dam.sqeu@gmail.com 

 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні 

Обговорення проєкту акта здійснювалося з 09.12.2022 до 26.12.2022. Протягом 

встановленого терміну для обговорення з громадськістю пропозиції до проєкту 

акта не надійшли. 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства освіти і 

науки України та Державної служби якості освіт України за результатами 

обговорення  

Пропозиції та зауваження до Міністерства освіти і науки України та Держаної 

служби якості освіти під час громадського обговорення не надійшли. 

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-nakazu-pro-zatverdzhennya-poryadku-zdijsnennya-gromadskoyi-akreditaciyi-zakladu-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-nakazu-pro-zatverdzhennya-poryadku-zdijsnennya-gromadskoyi-akreditaciyi-zakladu-zagalnoyi-serednoyi-osviti


5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 

 

За результатами громадського обговорення проєкт акта надіслано на 

погодження до заінтересованих органів. 

 

 

Генеральний директор 

директорату дошкільної, шкільної, 

позашкільної та інклюзивної освіти                               Олег ЄРЕСЬКО  

 


