
Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету 
Міністрів України від 02 грудня 2021 року № 1255 «Про затвердження 
Положення про програмно-апаратний комплекс «Автоматизований 

інформаційний комплекс освітнього менеджменту» 

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2021 року № 1255 
«Про затвердження Положення про програмно-апаратного комплексу 
«Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (далі – 
постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.2021 № 1255).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство освіти і науки України.

3. Цілі прийняття акта

Акт розроблено на виконання кроку 580 плану пріоритетних дій Уряду на 
2021 рік, що затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України                      
від 24 березня 2021 року № 276 «Про затвердження плану пріоритетних дій 
Уряду на 2021 рік».

Метою нормативно-правового акта є спрощення та автоматизація роботи зі 
збору та опрацювання даних від закладів дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти, запровадження 
електронного документообігу та електронних класних журналів та щоденників в 
закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось з 
02.12.2021 по 31.12.2021. 

5. Тип відстеження 

Базове відстеження. 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Відстеження результативності регуляторного акта проводиться за 
допомогою заходів, спрямованих на оцінку стану впровадження регуляторного 
акта, шляхом аналізу статистичних показників.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних 
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З метою відстеження показників результативності Міністерство освіти і 
науки України провело аналіз статистичних даних, отриманих від Державної 
наукової установи «Інститут освітньої аналітики», а саме:

- кількість користувачів системи;
- кількість закладів освіти, підключених до системи;
- кількість здобувачів освіти, які користуються системою;
- кількість звернень і скарг суб’єктів господарювання, пов’язаних із дією 

акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Постанову Кабінету Міністрів України від 02.12.2021 № 1255 розміщено 
на сайті Верховної Ради України за посиланням: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1255-2021-%D0%BF#Text.

Інформація щодо відстеження результативності 
постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2021 № 1255

Кількість 
користувачів 
системи

Кількість закладів 
освіти, 
підключених до 
системи

Кількість 
здобувачів освіти, 
які користуються 
системою

Кількість 
звернень і скарг 
суб’єктів 
господарювання, 
пов’язаних із дією 
акта

427546 37949 144964 4842

Наведена у таблиці інформація, що надана Технічним адміністратором 
програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс 
освітнього менеджменту» (далі – АІКОМ), Державною науковою установою 
«Інститут освітньої аналітики» свідчить про те, що 37949 закладів дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти вже підключено до АІКОМ, що 
становить 100% підключених комунальних і державних закладів дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти.

Підключено 427546 користувачів системи: адміністратори закладів  
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та адміністратори 
управлінь освітою, а також користувачі модуля державних електронних 
журналів EJournal (далі – модуль Е-Журналу), що входили до системи з 01.01.21 
до 31.12.21.

Підключено 144964 здобувачів освіти, які користуються системою через 
модуль Е-Журналу.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1255-2021-%D0%BF%23Text
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Також, фахівцями Державної наукової установи «Інститут освітньої 
аналітики» надано 4842 консультацій і відповідей на звернення користувачів 
системи з питань функціонування АІКОМ.

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. 

Т.в.о. Міністра           Віра РОГОВА


