
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства освіти і науки України 

«Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації 
у закладах загальної середньої освіти в електронній формі»

1. Мета
Метою проєкту акта є спрощення та автоматизація управлінських та 

освітніх процесів в закладах загальної середньої освіти.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Останніми роками в Україні відбувається стрімкий розвиток новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій та створення електронних 
інформаційних ресурсів, що відкрило можливість переведення документообігу в 
електронний формат, зменшило адміністративне навантаження, зокрема 
на  заклади загальної середньої освіти, та дало можливість відмовитися від 
збирання, зберігання та подачі паперових документів.

Таким чином, очевидною є потреба у запровадженні Інструкції з ведення 
ділової документації у закладах загальної середньої освіти в електронній формі

3. Основні положення проєкту акта
Проєктом акта пропонується затвердити Інструкцію з ведення ділової 

документації у закладах загальної середньої освіти в електронній формі, яким 
визначаються основні засади ведення електронної ділової документації в 
закладах загальної середньої освіти.

4. Правові аспекти
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про повну загальну середню освіту»
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2021 р. № 1255 «Про 

затвердження Положення про програмно-апаратний комплекс 
«Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту».

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Не потребує додаткового фінансування з державного або місцевих 

бюджетів.

6. Позиція заінтересованих органів
Публічні консультації не проводились.
Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, 
функціонування і застосування української мови як державної.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.
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7. Оцінка відповідності
Проєкт акта не містить норм, що стосуються зобов’язань України у сфері 

європейської інтеграції. 
Проєкт акта не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. 
У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 
У проєкті акта відсутні положення, які містять ризики вчинення 

корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. 
У проєкті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації чи які 

створюють підстави для дискримінації.

8. Прогноз результатів
Реалізація проєкту акта не впливає на ринкове середовище, забезпечення 

захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави; 
розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних 
громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров'я, 
покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп; 
екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень 
забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення 
утвореними відходами.

Міністр освіти і науки України           Сергій ШКАРЛЕТ

«____» _______________ 2022 р.
 


