
Звіт
про повторне відстеження результативності постанови Кабінету 

М іністрів України від 6 березня 2019 р. № 221 «Про затвердження 
Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-

реабілітаційний центр»

1, Вид та назва документа
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 221 «Про 

затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-
реабілітаційний центр».

2. Виконавець заходів з відстеження
Міністерство освіти і науки України.

3, Цілі прийняття акта
Основною ціллю є забезпечення якісної освіти осіб з особливими освітніми 

потребами, що навчаються в спеціальних школах, та забезпечення єдності вимог 
та підходів до організації навчання осіб з особливими освітніми потребами.

4. Строк виконання заходів з відстеження
Березень 2021 року.

3« Тип відстеження
Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта 

здійснюється на підставі аналізу узагальненої інформації щодо кількості 
спеціальних закладів освіти та учнів, які здобувають освіту в них.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 
результативність, а також способи одержання даних

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється 
шляхом аналізу статистичних даних за 2019/2020 та 2020/2021 н.р. Цільова 
група: спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри усіх форм власності.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Результативність акта можна оцінити за такими показниками:
кількість спеціальних шкіл;
кількість навчально-реабілітаційних центрів;
кількість учнів у спеціальних школах;
кількість учнів у навчально-реабілітаційних центрах.
Дія регуляторного акта охопила 242 спеціальні школи та 77 навчально-

реабілітаційних центрів, які діють станом на 2020/2021 н.р., в яких навчається
36461 учень.



2019/2020 н.р. 2020/2021 н.р.
Кількість спеціальних шкіл 233 242

і Кількість учнів, що навчаються у
і спеціальних школах

27265 28822

: Кількість навчально-реабілітаційних
центрів

89 77

Кількість учнів, що навчаються у 
навчально-реабілітаційних центрах

9749 7639

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей

На підставі результатів повторного відстеження результативності постанови 
Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 221 «Про затвердження 
Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний 
центр» забезпечено здобуття якісної освіти, що відповідає потребам та інтересам, 
особами з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Ступень досягнення визначених цілей є належним. Регуляторний акт 
відповідає принципам державної регуляторної політики.

Оцінка результатів та ступеня досягнення визначених цілей відбуватиметься 
у рамках періодичного відстеження.

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ

Набоченко, 481 -32-39


