
Звіт про базове відстеження результативності наказу 
Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2020 року № 1069 

«Про затвердження Порядку підготовки та допуску до освітньої 
діяльності в системі освіти пластових виховників та скаутлідерів за 

пластовою, скаутською освітньою (навчальною) програмою чи 
пластовим або скаутським методом»

 1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2020 року 
№ 1069 «Про затвердження Порядку підготовки та допуску до освітньої 
діяльності в системі освіти пластових виховників та скаутлідерів за 
пластовою, скаутською освітньою (навчальною) програмою чи пластовим 
або скаутським методом» (далі – наказ МОН від 19.08.2020 № 1069).

 2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство освіти і науки України.

 3. Цілі прийняття акта

Акт розроблено відповідно до частини п’ятої статті 4 Закону 
України «Про визнання пластового руху та особливості державної 
підтримки пластового, скаутського руху».

Основною метою акта є реалізація засад державної політики щодо 
сприяння розвитку пластового, скаутського руху.

Зазначений акт забезпечує якість позашкільної освіти за пластовим, 
скаутським напрямом через допуск до освітньої діяльності виключно осіб, 
що пройшли належну підготовку у пластовому, скаутському громадському 
об’єднанні.

 4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось з 
01.12.2021 по 20.12.2021.

 5. Тип відстеження

Базове відстеження.



 6. Методи одержання результатів відстеження

Аналіз показників результативності проводився статистичним 
методом за результатами аналізу даних, одержаних через відповідь на 
запит від органів управління освітою обласних, Київської міської 
державних адміністрацій.

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

З метою відстеження показників результативності Міністерством 
освіти і науки України проведено аналіз інформації департаментів 
(управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних 
адміністрацій щодо діяльності суб’єктів освітньої діяльності в системі 
позашкільної освіти, що забезпечують здобуття позашкільної освіти за 
пластовим, скаутським напрямом позашкільної освіти, гуртків, секцій, 
студій, інших форм гурткової роботи у їх складі, чисельний склад 
керівників гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи та 
кількість з них, які отримали  допуск до освітньої діяльності шляхом 
подання сертифікату виданого Молодіжною організацією «ПЛАСТ-
Національна скаутська організація України» (ПЛАСТ-НСОУ), або ж 
виданим скаутськими громадськими об’єднаннями.

 8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
акта

Наказ МОН від 19.08.2020 № 1069 розміщено за сайті Верховної 
Ради України за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0971-20

Інформація щодо відстеження результативності                                                                        
наказу МОН від 19.08.2020 № 1069

Кількість У їх складі: Кількість Кількість 
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33 115 82 56 25



 Наведена у таблиці та подана органами управління освітою 
інформація свідчить про те, що 99% керівників гуртків, що працюють у 33 
суб’єктах освітньої діяльності одержали доступ до освітньої діяльності 
шляхом надання сертифікату виданого уповноваженим громадським 
об’єднанням.

Виходячи з цілей прийняття акта для відстеження результативності 
цього регуляторного акта, визначено такі показники:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 
цільових фондів, пов’язаних із дією акта, – не прогнозуються;

розмір коштів і час, які витрачатимуться суб’єктами господарювання 
у зв’язку із виконанням вимог акта, – низький.

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

Ступінь досягнення визначених цілей є належною. Регуляторний акт 
відповідає принципам державної регуляторної політики.

Оцінка результатів та ступеня досягнення визначених цілей 
проводитиметься у рамках повторного відстеження через рік після 
проведення базового відстеження.

 

Міністр освіти і науки України                             Сергій ШКАРЛЕТ

 

 

 


