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Автономія закладу загальної 

середньої освіти 

 - це набуття права самостійно 

розв’язувати внутрішні питання, що 

сприяє знаходженню 

оптимального застосування 

ресурсів і технологій, створенню 

інноваційного освітнього простору, 

оптимізації управлінської 

діяльності 

 



Автономія закладу загальної 
середньої освіти 
 «Автономія – право суб’єкта 

освітньої діяльності на самоврядування, 

яке полягає в його самостійності, 

незалежності та відповідальності у 

прийнятті рішень щодо академічних 

(освітніх), організаційних, фінансових, 

кадрових та інших питань діяльності, що 

провадиться в порядку та межах, 

визначених законом» 

  (ст. 1 Закону України «Про освіту») 



Автономія ЗЗСО 
 Заклади загальної середньої освіти провадять фінансово-

господарську діяльність відповідно до Бюджетного кодексу України, 
Закону України «Про освіту», «Про повну загальну освіту» та інших 
нормативно-правових актів. 

 

«Фінансова автономія закладів загальної середньої освіти в частині 
використання бюджетних коштів передбачає самостійне здійснення 
витрат у межах затверджених кошторисами обсягів, зокрема на: 

 

-формування структури закладу загальної середньої освіти та його 
штатного розпису; 

 

-оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, 
виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, 
преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників; 

 

-оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладів загальної 
середньої освіти; 

 

-оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників; 

 

-укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод 
(господарських договорів) для забезпечення діяльності закладу освіти». 

   

 (ст. 59 Закону України «Про повну загальну середню освіту») 

 



Автономія закладу загальної 
середньої освіти 
 Автономія — це право установи, 

підприємства, організації 

самостійно розв’язувати певні 

питання. («Словник української мови» в 11-ти томах, 

том 1, К., 197) 

 Автономність — це один із основних принципів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 

за якого кожне підприємство розглядається як 

юридична особа, відокремлена від її власників, у 

зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання 

власників не повинні відображатися у 

фінансовій звітності підприємства. 

 (Відповідно до статті 4 Закону України «Про 
 бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
 від 16.07.1999 № 996-XIV0 



Щоб самостійно вести фінансово-економічну 

діяльність, слід зареєструвати заклад освіти як 

окрему юридичну особу у таких 
територіальних органах державних установ: 

 
 Державна фіскальна служба України 

 Пенсійний фонд України 

 Фонд соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності 

 Державна служба статистики України 

 Державна служба зайнятості України 

 Державна казначейська служба 

України 

 





  

 

 

 

Медіатекст — 

розглянути 

клопотання та 

погодити 

зміни  

до статуту 

закладу 

освіти 

Орган управління освітою має: 

ухвалити рішення про 

виведення закладу 

освіти зі складу 

централізованої 
бухгалтерії та 

переведення на 

самостійний бух.облік 
У разі виведення закладу освіти зі складу 
централізованої бухгалтерії його визнають 

розпорядником бюджетних коштів 

нижчого рівня, оскільки головним 

розпорядником залишається відповідний 

орган управління освітою 

 
Обговорити з колективом та батьківською громадськістю 

питання доцільності впровадження автономії, надіслати 

клопотання управлінню освіти про внесення змін до статуту 
закладу освіти 



Документи, необхідні для державної 

реєстрації змін до статуту закладу 

освіти 

 

-заява про державну реєстрацію змін до 

відомостей про юридичну особу, що містяться 

в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань -примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 

копія) рішення уповноваженого органу 

управління юридичної особи про зміни, що 

вносяться до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань  

-статут у новій редакції 

-документ про сплату адміністративного 

збору 



Фінансова автономія закладу 

загальної середньої освіти 

 Керівник ЗЗСО обирає один із варіантів: 

1)ввести до штатного розпису закладу освіти 
посаду бухгалтера; 

2)укласти договір про ведення бухгалтерського 
обліку із централізованою бухгалтерією.  

(П.2 Типового положення про бухгалтерську службу 
бюджетної установи, затвердженого постановою 
Кабінету міністрів України від 26.01.2011 №59 (Із 
змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
освіти і науки від 19.09.2016 №1120 , від 03.07.2017   
№948 , від 01.02.2018 № 90 ). 

3)Укласти договір із ФОП або ТОВ, що має кведи з 
бухгалтерського обслуговування. 







Відповідно до пункту 4 Типових штатних 

нормативів загальноосвітніх навчальних 

закладів, затверджених наказом МОН 

України від 06.12.2010 № 1205, для 

надання платних послуг за рахунок 

спеціального фонду можуть утримуватися 

інші посади, необхідні для надання цих 

послуг. 

 Посаду бухгалтера (головного 

бухгалтера) вводять у школах, які ведуть 

самостійний бухгалтерський облік 

 



Фінансова автономія закладу 

загальної середньої освіти 

 Бухгалтерія — це: 

 1) самостійний структурний підрозділ 

підприємства (організації, установи), 

який організовує і веде 

бухгалтерський облік, контролює всі 

господарські операції з погляду їх 

законності і господарської 

доцільності, здійснює контроль за 

дотриманням фінансової і 

кошторисної дисципліни; 

 2) ведення бухгалтерського обліку. 

 (Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. 
«Фінансово- економічний словник», К., 2007) 



Фінансова автономія закладу 

загальної середньої освіти 

 Бухгалтер (нім. Buchhalter, від Buch — 

книга, halten — тримати) — це: 

 1) фахівець з бухгалтерського обліку, 

працівник бухгалтерії, який реєструє 

фінансовогосподарські операції, готує 

дані для звітності та складає саму 

звітність, здійснює фінансово-

економічний аналіз, виявляє втрати, 

вишуковує резерви підвищення 

ефективності роботи підприємства; 

 2) особа, відповідальна за фінансовий 

облік і звітність підприємства. 

 (Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. 
«Фінансово- економічний словник», К., 2007) 



Фінансова автономія закладу 
загальної середньої освіти 
 Бухгалтер головний — це безпосередньо 

підпорядкована керівникові підприємства 

посадова особа, яка несе відповідальність 

за формування облікової політики, 

ведення бухгалтерського обліку, 

своєчасне подання повної і достовірної 

бухгалтерської звітності, забезпечує 

відповідність здійснюваних 

господарських операцій чинному 

законодавству України, здійснює 

контроль за рухом майна, виконанням 

зобов’язань. 

  

 (Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. «Фінансово-
 економічний словник», К., 2007) 

 



Фінансова автономія закладу 
загальної середньої освіти 
 Бухгалтерський облік — це процес 

виявлення, вимірювання, 

реєстрації, накопичення, 

узагальнення, зберігання та 

передачі інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та 

внутрішнім користувачам для 

прийняття рішень. 

 (Стаття 1 Закону України «Про 
 бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV) 



здійснення 

платежів та 

фінансових 

зобов’язань 

освітнього 

закладу, їх 

контроль та облік 

 

забезпече

ння 

виконання 

кошторису 

закладу 

освіти 

нарахування 

та виплата 

заробітної 

плати 

працівникам  

ведення 

обліку  

й списання 

матеріальних 

цінностей  

підготовка та 

забезпечення 

бухгалтерської   

та фінансової  

звітності  

видача 

працівник

ам 

необхідни

х довідок 

Функції, які покладають на 

бухгалтера (бухгалтерську службу) 

 



Після розроблення і затвердження статуту школи, проведення 

реєстрації в державних установах, введення посади бухгалтера 

необхідно виконати наступні кроки:: 

 

Курси для бухгалтера(ПРОЗОРО,ТЕНДЕРИ) 

)  Відкриття реєстраційних рахунків 
розпорядника бюджетних коштів в 
органі Державної казначейської 
служби України  
Створення тендерної комісії 

Підготовка документації та проведення  
тендеру (тепло) 

Облаштування бухгалтерії меблями, 
комп’ютерною технікою, програмними 
засобами (КАЗНА, ЗАРПЛАТА) 

Переоформлення угод (світло, вода, сміття, 
зв’язок, охорона...) 

 



як правильно підготуватися до проведення тендеру? 
  

 

1 
 

Порада 1:  Зареєструйтеся в системі Прозоро та ознайомтеся з 

алгоритмом проведення державних закупівель. 
 

 

2 
 

Порада 2:  Перегляньте навчальний відеокурс «Публічні 

закупівлі» на платформі Prometheus, призначений спеціально для 

початківців.  
 

 

3 
 

Порада 3: Перечитайте інформаційний ресурс Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, яке 

виступає уповноваженим органом у сфері публічних закупівель та 

займається розробкою відповідних нормативних баз.  
 

 



Новостворена бухгалтерська служба   

закладу освіти має: 

-скласти індивідуальні кошториси, 
плани асигнувань загального фонду 
бюджету, плани спеціального фонду 
державного бюджету   

-Провести приймання-передачу 
матеріальних цінностей від 
централізованої бухгалтерії 
управління освіти, 

 



Головним плановим фінансовим документом 

бюджетної організації, до якої належить заклад 

освіти, школа, є кошторис.  

Кошторис : 

• підтверджує повноваження директора школи як 

розпорядника коштів щодо одержання доходів і 

здійснення видатків, 

•  визначає обсяги та спрямування коштів, 

необхідних для виконання школою своїх 

функцій. 

Порядок складання, розгляду та затвердження, 

основні вимоги до виконання кошторису 

визначені Постановами Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2002  № 228. та від 07.06.2017  

№ 391 

 



Кошторис приймають на бюджетний період 

(календарний рік) 

 Кошторис складається із двох частин:  

 загального фонду, 

 спеціального фонду. 

 Загальний фонд кошторису формують із коштів 

освітньої субвенції, місцевого бюджету. 

 Спеціальний фонд містить кошти, залучені 

школою від недержавних джерел; але після 

залучення кошти спеціального фонду стають 

також державними і підпадають під дію правил 

фінансового обліку та звітності державних 

установ. 

 



 
Бюджетне 

фінансуван

ня 

Надходже
надходжен

ня з 
бюджетів 

вищого 
рівня 

Спеціальний 
фонд 

Надходжен
ня з 

місцевого 
бюджету 
 

-ЗПМОП. -
Податок на ЗП 
МОП 

• Комунальні 
послуги 

• Харчування 
учнів 

• Послуги 
(охорона, 
тел.,…) 

• Закупівля 
матеріалів 

• Відрядження  

Надходжен
ня з 

місцевого 
бюджету 

Господарсь
ка 

діяльність 

Загальний 
фонд 

• ЗП 
педагогічни
х 
працівників 

• Податок на 
ЗП ПП 

• Державні 
програми 
(НУШ,…) 

• Капітальні 
ремонти 

• Закупівля 
обладнання
,  предметів 
довготрива
лого 
зберігання  

• Міські 
програми 

• Оренда 
приміщень 

• Платні 
освітні 
послуги 

• Організація 
харчування 
учнів… 

• Державні 
та обласні 
програми: 

    -  НУШ; 

    -  Профільні 
класи; 

    -   Кабінети 
ОЗ; 

Державна 
субвенція 



 Школи, що мають власну бухгалтерію, 

отримують бюджетні асигнування згідно з 

кошторисом.  

 Фінансування здійснюють 

перерахуванням коштів із банківського 

рахунку управління(відділу) освіти на 

поточний рахунок школи в міському 

(районному) держказначействі згідно з 

платіжним дорученням, у якому вказують 

суму виділених коштів за кодом економічної 

класифікації. 

 



 

Коштори
с 

• Державний бюджет (субвенція)  

• Місцевий бюджет 

Бюджетни
й  

запит 

• Реєстр бюджетних та фінансових 
зобов’язань в Казначействі  

• Управління освіти → фінансове 
управління (заявка на фінансування) 

• Фінансове управління виділяє кошти 
на орган управління освіти 

• Управління освіти робить розподіл та 
подає на казначейство 

Фінансуван
ня 

• Реєстрація платіжних документів 

• Проведення оплати 



 

Бюджетні 
надходження 

- Рішення сесії 

- Кошторисні документи 
(довідки) 

- Зарахування коштів на 
розрахунковий рахунок 

-Реєстрація в казначействі 
договорів (специфікацій, 
накладних...) 

- Оплата товарів та послуг 

- Контроль за виконанням  

(до 1 місяця) 

Господарська 
діяльність 

- Плановий кошторис 
(управління освіти 
затверджує) 

- Реєстрація в 
казначействі 
договорів 
(специфікацій, 
накладних...) 

- Оплата товарів та 
послуг 



 

Згідно наказу Міністерства фінансів України від 28.02.2017 N307  

за наявністю показників заклад надає звіти до Казначейства 

Звітність неприбуткової організації до фіскальної служби  

Звіти до управління освіти  

Звіти до фінансового управління  



Основні переваги впровадження автономії : 

розроблення й впровадження звітності, яка висвітлює 
основні напрями діяльності закладу освіти задля 
аналізу, оцінювання та громадсько-державного 
контролю якості і кількості освітніх послуг 

впровадження сучасних програмних продуктів та 
систем бухгалтерського обліку, впровадження 
системи контролю за кількістю та якістю наданих 
послуг освіти, 

здійснення самостійно процедур закупівлі товарів, 
робіт та послуг і підписання відповідних угод, 

перехід до фінансування єдиною сумою (планування 
розвитку), 

Додаткові складності впровадження автономії: 

збільшення документообігу, витратних матеріалів, 
звітності, часу, тощо 

додаткові витрати на бухгалтерські програмні засоби, 
кадрове забезпечення 



Отримання фінансової самостійності 

закладу освіти дає змогу: 

 

-легально акумулювати та використовувати більше 

додаткових коштів — від надання приміщень в оренду, за 

платні освітні послуги, із благодійних внесків та інших 

надходжень; 

-використовувати всі надходження для нагальних потреб 

закладу на свій розсуд — поліпшення й оновлення 

матеріальної бази, забезпечення статутної діяльності, 

преміювання працівників тощо; 

-співпрацювати з інвесторами та благодійниками; 

-отримувати благодійні внески безпосередньо на свої 

реєстраційні рахунки та використовувати їх на актуальні 

потреби; 

-здійснювати закупівлі без тендерних процедур, 

організовувати харчування учнів 



 

Платні освітні послуги 

Оренда приміщень закладу  

Організація харчування 

Збір вторсировини 



 

 • ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ 

ДІТЕЙ У НАВЧАЛЬНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ 

ЗАКЛАДАХ (Наказ Міністерства охорони 

здоров'я України, Міністерства освіти і науки 

України  01.06.2005  N 242/329                                        

• Постанови Кабінету  Міністрів  України  

"Про затвердження  норм  харчування  у  

навчальних  та  оздоровчих закладах" від 

22.11.2004 N 1591  

"Про Порядок та норми надання послуг з 

харчування учнів у професійно-технічних  

училищах та   середніх   навчальних   закладах,  

операції  з  надання  яких звільнюються  від  

оподаткування  податком  на  додану  вартість»    

від 03.11.97 N 1200  



 

 Крок до здорового харчування в школах 

зроблено — із 1 січня 2021 року діє новий 

Санітарний регламент для закладів загальної 

середньої освіти, затверджений наказом 

МОЗ від 25.09.2020 № 2205. 

 знати, хто та коли контролює якість 

продуктів, що надходять до їдальні; 

 вивчити розширений список заборонених 

продуктів; 

 урізноманітнити харчування учнів; 

 організувати питний режим по-новому. 



 



 
 



 

 

Варті
сть 

проду
ктів 

Вартість 
послуг 

Вартість 
обіду 

40% 

17,86 грн 7,14 грн 25 грн 



 
 Рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради від 25.10.2016 №233 розроблені та 

встановлені розміри батьківської плати з надання 

платних послуг гарячого харчування на суми  

7грн,  13грн,   18грн та 25грн. 

 ФЗП 

 Податки, витратні матеріали 

 Комунальні послуги  

 Доплата за керівництво 

 Кошти на розвиток матеріальної бази 



 

 

46800 

10960 

19407 

Організація 

харчування 

Оренда 

приміщень 

Платні освітні 

послуги 



158905,07 

58875,92 58049,74 

9438 

144673,34 

харчування 

ОПП 

оренда 

металобрухт та 

макулатура 

відшкодування 

комунальних послуг 

Всього  429 942,07 



Інвентаризація бюджетної 

установи  
 Інвентаризацію бюджетні установи проводять 

у порядку, визначеному Положенням про 

інвентаризацію активів та зобов’язань, 

затвердженим наказом МФУ від 04.09.2014 
№879 (далі — Положення про 

інвентаризацію) 

 Її проведення забезпечує посадова особа, 

яка провадить керівництво установою 

відповідно до законодавства та установчих 

документів (далі — керівник установи) (п. 4 

розд. I Положення про інвентаризацію) 



Інвентаризація бюджетної 

установи  
 Керівник установи: 

  створює інвентаризаційну комісію та всі потрібні 

умови для проведення суцільної інвентаризації, 

зокрема, у тих випадках, коли проведення 

інвентаризації є обов’язковим (річна звітність, 

крадіжка, техногенна аварія, зміна матеріально-

відповідальних осіб, пожежа чи стихійне лихо, судове 

рішення, припинення юрособи, зміна керівника); 

  визначає: 

 • об’єкти, що підлягають інвентаризації; 

 • періодичність та строки проведення інвентаризації. 

Визначені в установі строки проведення інвентаризації 

не можуть перевищувати строків, установлених 

пунктами 7 і 10 розділу I  Положення про інвентаризацію 



Етапи проведення інвентаризації 

в бюджетній установі 

Етап 1. Створення 

інвентаризаційної комісії 

Керівник видає розпорядчий 

документ про створення 

інвентаризаційної комісії та 

робочих інвентаризаційних 

комісій (за великого обсягу робіт) 



Етапи проведення інвентаризації в 
бюджетній установі 

 Етап 2. Підготовка до проведення інвентаризації 

 Перед початком інвентаризації слід: 

 завершити обробку всіх документів щодо руху активів; 

 сформувати останні на момент інвентаризації 

реєстри прибуткових та видаткових документів (або 

звіти про рух активів); 

  визначити залишки активів на дату інвентаризації; 

 перевірити справність ваговимірювальних приладів. 

 Активи слід згрупувати, розсортувати та розкласти у 

місцях їх зберігання за назвами, сортами, розмірами у 

порядку, зручному для підрахунку. 

Матеріально відповідальні особи мають надати розписки про 

те, що до початку інвентаризації всі прибуткові та видаткові 

документи на активи здані в бухгалтерію, усі цінності, які 

надійшли під їх відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, 

списані. 

 



Етапи проведення інвентаризації в 
бюджетній установі 

 Етап 3. Перевірка фактичної наявності 

активів та зобов’язань 
Інвентаризаційна комісія шляхом обов’язкового 

підрахунку, зважування,обміру встановлює наявність: 

 основних засобів; 

 нематеріальних активів; 

 незавершених капітальних інвестицій; 

 запасів; 

 біологічних активів; 

 готівки, грошових коштів та їх еквівалентів, бланків 

документів суворої звітності; 

 дебіторської та кредиторської заборгованості; 

 витрат і доходів майбутніх періодів, забезпечень та 

резервів 

 



Етапи проведення інвентаризації в 
бюджетній установі 

 Відомості, отримані під час інвентаризації 

цінностей, комісія заносить до 

інвентаризаційних описів та актів 

інвентаризації. 

Активи, які не належать бюджетній установі, 

але перебувають у її розпорядженні, також 

заносять до інвентаризаційних описів, проте 

з розподілом на: 

 орендовані; 

 прийняті на відповідальне зберігання, 

комісію, переробку тощо  

 



Етапи проведення 

інвентаризації в бюджетній 

установі 
 Етап 4. Перевірка та оформлення результатів 

інвентаризації 
 Правильно оформлені й підписані всіма членами комісії 

інвентаризаційні описи (акти інвентаризації) здають до 

бухгалтерської служби для перевірки, виявлення і 

відображення в обліку результатів інвентаризації. 

 Бухгалтерська служба складає звіряльні відомості. У 

відомостях вона відображає виявлені розбіжності між даними 

бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів 

(актів інвентаризації). 

 Висновки щодо виявлених розбіжностей між фактичною 

наявністю активів і зобов’язань і даними бухгалтерського 

обліку, які наводять у звіряльних відомостях, 

інвентаризаційна комісія відображає у протоколі. 

 Керівник закладу освіти протягом п’яти днів після завершення 

інвентаризації затверджує протокол інвентаризаційної комісії. 

 Результати інвентаризації на підставі затвердженого 

протоколу інвентаризаційної комісії відображають у бухобліку 

та фінзвітності того звітного періоду, у якому закінчена 

інвентаризація.   

 



Етапи проведення інвентаризації в 

бюджетній установі 
 Типові форми для відображення бюджетними 

установами результатів інвентаризації, 
затверджені наказом МФУ від 17.06.2015 № 572. 

 Регулювання інвентаризаційних різниць бюджетна 

установа проводитиме у порядку, визначеному у 

пункті 4 розділу IV 

 Положення № 879. 

 Виявлені в лишках: 

 основні засоби, нематеріальні активи оприбуткує зі 

збільшенням доходів спеціального фонду; 

 цінні папери, грошові кошти, їх еквіваленти та інші 

оборотні матеріальні цінності відобразить в обліку зі 

збільшенням доходу звітного періоду спеціального 

фонду 

 



 Стаття 6. Засади державної політики у сфері 

освіти та принципи освітньої діяльності: 

 - прозорість і публічність прийняття та 

 виконання управлінських рішень. 

 

 Стаття 30. Прозорість та інформаційна 

відкритість закладу освіти 

 

Заклади освіти зобов’язані забезпечувати на 

своїх веб-сайтах відкритий доступ до 

інформації та шкільної документації 

 





-Статут  закладу; 
- освітня  програма; 
- план  роботи; 
- навчальний  план; 
- колективна  угода; 
- правила внутрішнього 
 розпорядку; 
- посадові обов’язки  
працівників; 
- номенклатура  справ;  
- інструкція  з  діловодства; 
- розміри батьківської плати за надання платних  
освітніх послуг; 
- територія обслуговування, закріплена за  
закладом  … 

 

 









 організація  платних  освітніх  послуг; 

 організація  харчування; 

 оренда  приміщень; 

 збір  вторсировини   





 



 

 

Журнал «Практика управління закладом освіти»: 

 

 Впровадження автономії навчального закладу, 
№6,червень 2016 

 Отримали фінансову автономію — сформуйте 
облікову політику, 
 № 06/2018, с. 22; 

 І вівці ситі, і сіно ціле, або Альтернативний шлях 
запровадження фінансової автономії, № 07/2018, с. 45. 

 Як перемкнути бюджет ШКОЛИ з режиму виживання в 
режим розвитку 
№ 04/2019, с. 12. 

 



 

 

Журнал «Практика управління закладом 

освіти»: 

* Складаємо статут закладу освіти: законодавчі 

норми, якими слід керуватися,  № 07/2018; 

 

* Статут та локальні документи закладу освіти: 

коли та як змінювати, № 11/2018; 

 

* Статут: вимоги до змісту та оформлення,         

№ 04/2017. 



Абетка для директора» (К., 2020) 

http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt/973- 

abetka-dlia-dyrektora 

❑ 
https://www.youtube.com/channel/UCpgxMoz3YnCuVzWOsGwD9g 

❑ https://www.facebook.com/KrSQEua/ 

❑ https://www.youtube.com/channel/UC94vfJbJY0qaDnpaTLX9c 
uQ 




