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Постановка проблеми. Освіта формує особистість, забезпечує повноцінне
функціонування органів публічної влади та розвиток демократичної, правової
держави. Багатофункціональність освіти зумовлює визнання її цінності та
гарантування на міжнародному і національному рівнях. Зокрема Конституція
України [1, ст. 53] проголошує право на освіту кожного, без будь-яких відмінностей,
обмежень чи переваг. Не є винятком і особи з особливими освітніми потребами, яким
органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти,
відповідно до ст. 19 Закону України “Про освіту” [2, ст. 19], повинні створити
необхідні умови для здобуття освіти. Однак, не дивлячись на зусилля держави щодо
впровадження заходів, спрямованих на забезпечення інклюзивної освіти, наразі цей
правовий інститут розвивається повільно. До цих пір не вирішено низку кадрових,
матеріально-технічних, фінансових, психолого-педагогічних проблем на тлі
зростання осіб з інвалідністю. Так, станом на кінець 2017 р., порівняно з 1990 р., їх
кількість збільшилась удвічі – з 3% до 6% (приблизно 3 млн., з них понад 165 тис. –
діти) [3, с. 83].
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У статті висвітлено місце і роль Кабінету Міністрів України в механізмі
публічного управління інклюзивною освітою, розкрито його повноваження і функції,
а також практику їх реалізації. Доведено, що закріплення на конституційному та
законодавчому рівнях повноважень Уряду України у сфері освіти забезпечує його
спроможність професійно здійснювати державну освітню політику. Особливу увагу
приділено висвітленню функцій Кабінету Міністрів України у сфері інклюзивної
освіти, зокрема гарантійної, регулятивно-управлінської, нормотворчої, установчої,
організаційної, виконавчої. Досліджено становлення таких нових інституцій, як
освітній омбудсмен та інклюзивно-ресурсні центри. Внесено пропозиції щодо
удосконалення законодавства у сфері інклюзивної освіти. Обґрунтовано, що Кабінет
Міністрів України, маючи правовий статус вищого органу в системі органів
виконавчої влади, виконує ключову роль в механізмі публічного управління
інклюзивною освітою.
Ключові слова: Кабінет Міністрів України, уряд, інклюзивна освіта, освітній
омбудсмен, інклюзивно-ресурсні центри, виконавча влада, функції, повноваження.
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Комплексне розв’язання проблеми можливе шляхом посилення відповідальності
усіх гілок влади, однак, передусім, потребує удосконалення механізм публічного
управління інклюзивною освітою, який є запорукою її інтенсивного розвитку. Особлива
роль в цьому механізмі належить Кабінету Міністрів України як вищому органу
виконавчої влади. Саме його ефективна діяльність визначає результативність
започаткованих реформ у царині інклюзивної освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри статусність Уряду,
проблема його ролі та місця в механізмі публічного управління інклюзивною освітою
не набула широкого наукового висвітлення. В контексті нашого дослідження
відзначимо дисертацію Л. Миськів [4], в якій з-поміж низки важливих питань у сфері
інклюзивної освіти розкрито й систему та повноваження державних органів
управління нею. Міжнародний досвід правового регулювання інклюзивної освіти та
аналіз вітчизняного законодавства в сфері освітньої інклюзії досліджували такі вчені,
як В. Костюк, Л. Макодзей [5], І. Хомишин [6] та ін. Проблему удосконалення
державного фінансування системи інклюзивної освіти розкрито в праці
К. Кузнєцова [3]. Не применшуючи значення цих та інших досліджень з питань
адміністративного управління інклюзивною освітою, вважаємо, що науковцями
недостатньо обґрунтовано питання ролі та місця Кабінету Міністрів в механізмі
публічного управління інклюзивною освітою. Тим паче, що означена проблема
актуалізується в умовах проведення освітньої та адміністративної реформ. Адже в їх
результаті було узаконено нові інституції у системі публічного управління
інклюзивною освітою, наприклад, запроваджено посаду освітнього омбудсмена,
введено інклюзивно-ресурсні центри. Ці та інші інституційні зміни вимагають
вироблення науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення механізму
публічного управління інклюзивною освітою та визначення місця і ролі в ньому
Кабінету Міністрів України.
Формулювання цілей статті. Метою статті є з’ясування місця і ролі Кабінету
Міністрів України в механізмі публічного управління інклюзивною освітою шляхом
розкриття його повноважень і функцій, практики їх реалізації, а також внесення
пропозицій щодо удосконалення законодавства в цьому напрямі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нормативно-правовою основою
визначення системи органів управління освітою є ст. 62 Закону України “Про освіту”,
відповідно до якої вищим органом виконавчої влади у сфері освіти є Кабінет
Міністрів України. Імпонує те, що не дивлячись на існування Закону України “Про
Кабінет Міністрів України” [7], який визначає правовий статус Уряду, законодавець
все ж закріпив у ст. 63 Закону України “Про освіту” повноваження Кабінету
Міністрів України у сфері освіти. На нашу думку, це свідчить про достатню
визначеність правового регулювання діяльності Уряду та його можливість діяти
професійно, здійснюючи державну освітню політику.
Аналіз законодавчо закріплених повноважень Кабінету Міністрів України як
вищого органу виконавчої влади вказує на його ключову роль в механізмі публічного
управління освітою. Однак, варто наголосити, що серед їх сукупності не має жодного,
яке б безпосередньо стосувалося впровадження інклюзивної освіти. Та все ж,
повноваження Кабінету Міністрів України “Про освіту” [2, ст. 63]. Передусім,
відзначимо ті, які виконують гарантійну роль для реалізації права на освіту. Маємо
на увазі, забезпечення конституційного права кожної особи на освіту, а також рівних
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умов розвитку закладів освіти всіх форм власності. Крім того, законодавець закріпив
за Кабінетом Міністрів України таке повноваження, як забезпечення проведення
державної політики у сфері освіти. Вважаємо, що саме його реалізація характеризує
Уряд як вищий орган виконавчої влади та вказує на виконання Кабінетом Міністрів
України регулятивно-управлінської функції у суспільстві.
Не менш важливими є повноваження Уряду, спрямовані на реалізацію
нормотворчої функції, зокрема, це стосується розробки, затвердження та реалізації
державних цільових програм у сфері освіти, затвердження стратегії розвитку освіти,
ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, переліку посад науковопедагогічних і педагогічних працівників закладів освіти, переліку галузей знань та
спеціальностей для підготовки фахівців вищої, фахової передвищої та професійної
(професійно-технічної) освіти тощо. Промовистими прикладами нормотворчої
діяльності Уряду у сфері інклюзивної освіти є видання таких постанов і
розпоряджень: “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах” [8], “Про затвердження плану заходів з
виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом
ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції
ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року” [9], “Про затвердження
Положення про інклюзивно-ресурсний центр” [10], “Деякі питання створення
ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів”
[11] та ін. Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Державну цільову
програму “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період
до 2020 року” [12].
Уряд спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої
влади [1, п. 9 ст. 116]. Виконання цієї організаційної функції вимагає злагодженої
міжвідомчої діяльності багатьох центральних органів виконавчої влади у сфері
інклюзивної освіти – Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної
політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства
інфраструктури України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, Міністерства фінансів України,
Міністерства юстиції України та ін. Адже створення належних нормативноправових, матеріально-технічних, фінансових, психолого-педагогічних умов для
повноцінної реалізації права на інклюзивну освіту можливе лише завдяки системній
та взаємоузгодженій діяльності багатьох центральних органів виконавчої влади. Так,
якщо Міністерство освіти і науки України забезпечує доступність інклюзивної освіти
шляхом створення спеціальних кабінетів, формування команди психологопедагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, розробки
індивідуальної програми розвитку дитини та індивідуального навчального плану
тощо, то інші міністерства синхронно гарантують особам з особливими освітніми
потребами медичну, транспортну, інформаційну, соціальну, правову, архітектурну
доступність. Вбачається, що Кабінет Міністрів України таким чином забезпечує
інституційну спроможність міністерств, усуває дублювання їх повноважень, функцій
і завдань, закріплює відповідальність та чіткий порядок координації їх діяльності.
Власне саме такі завдання окреслені Кабінетом Міністрів України в Стратегії
реформування держаного управління України на 2016-2020 роки від 24 червня
2016 р. [13] та в Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади
від 27 грудня 2017 р. [14].
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Більше того, відповідно до п. 91 ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів
України утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади [1, п. 91 ст. 116]. Відтак Уряд виконує надважливу функцію –
установчу, забезпечуючи утворення центральних органів виконавчої влади та
зокрема головного в системі освіти і науки – Міністерства освіти і науки України.
Його завдання та повноваження визначені в Положенні про Міністерство освіти і
науки України від 16 жовтня 2014 р. № 630 [15]. Крім того, невичерпні повноваження
центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки закріплено в ст. 64
Закону України “Про освіту” [2, ст. 64].
Прикладом реалізації установчої функції Урядом у сфері забезпечення прав і
законних інтересів людей з обмеженими можливостями є введення ним посади
Урядового уповноваженого з прав інвалідів. Але, на жаль, у Положенні про
Урядового уповноваженого з прав інвалідів [16, п. 4] за межами його завдань
залишилося сприяння впровадженню інклюзивної освіти
Тому очевидним стала необхідність введення спеціальної інституції, яка
захищала б права у сфері освіти, зокрема й інклюзивної. У зв’язку з цим, реалізуючи
ст. 73 Закону України “Про освіту”, Кабінет Міністрів України 6 червня 2018 р. ввів
нову для України посаду – освітнього омбудсмена. З-поміж його завдань, закріплених
у Положенні про освітнього омбудсмена, чітко визначено “сприяння впровадженню
інклюзивної форми навчання” [17, п. 8]. Проте, на нашу думку, законодавством не
передбачено достатніх правових засобів впливу для остаточного захисту освітнім
омбудсменом прав у сфері освіти. Вбачається, що ця інституція наділена, переважно,
субсидіарними правовими засобами. Тобто освітній омбудсмен має право розглядати
скарги, перевіряти факти, викладені у скаргах, надавати рекомендації закладам
освіти, органам управління освітою, повідомляти правоохоронні органи щодо
виявлених фактів порушення законодавства, представляти інтереси особи у суді
тощо. Відтак освітній омбудсмен покликаний, передусім, забезпечувати ефективну
правозахисну роботу органів державної влади, правоохоронних органів з метою
забезпечення прав у сфері освіти, тобто його діяльність має допоміжний характер.
Тому, вважаємо, що ефективність функціонування освітнього омбудсмена буде
визначатися не тільки його повноваженнями, але й авторитетністю та особистісними
рисами особи, яка обійматиме цю посаду, її активною позицією щодо проведення
перевірок дотримання прав у сфері освіти, своєчасною реакцією на отримані скарги,
здійснення моніторингу стану дотримання прав у сфері освіти. Оцінюючи
правозахисні можливості освітнього омбудсмена, ми не применшуємо значення і ролі
нової інституції в механізмі захисту прав у сфері освіти. Більше того, ще до набрання
чинності Законом України “Про освіту” та Положенням про освітнього омбудсмена,
автор статті доводила необхідність запровадження посади освітнього омбудсмена
[18, с. 316-318]. Підставою для такої оптимістичної оцінки є, по-перше, зарубіжний
досвід діяльності освітніх омбудсменів, по-друге, аналогія функціонування
омбудсменів в інших сферах.
Для забезпечення ефективної діяльності освітнього омбудсмена вважаємо за
необхідне внести окремі пропозиції щодо удосконалення п. 4 та п. 5 Положення про
освітнього омбудсмена. Цими пунктами передбачено його право “безперешкодно в
установленому законом порядку відвідувати органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, заклади освіти всіх рівнів незалежно від форми власності,
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а також брати участь в установленому порядку у засіданнях державних органів з
питань, що належать до його компетенції” [17, п. 4] та “звертатися до органів
державної влади, правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушення права
людини на освіту та законодавства у сфері освіти” [17, п. 5]. На нашу думку, освітній
омбудсмен має право брати участь у засіданнях не лише державних органів з питань,
що належать до його компетенції, але й органів місцевого самоврядування та закладів
освіти всіх рівнів незалежно від форми власності. Тому пропонуємо в п. 4 після слова
“власності” викласти речення таким чином: “а також брати участь в установленому
порядку у їх засіданнях з питань, що належать до його компетенції”. У п. 5 після слова
“влади” пропонуємо доповнити словосполученням “органів місцевого
самоврядування”, адже саме останні відповідають за реалізацію державної політики
у сфері освіти на відповідній території.
Наведеними вище прикладами не обмежується установча функція Кабінету
Міністрів України в сфері інклюзивної освіти. Певним здобутком Уряду є те, що він
12 липня 2017 р. своєю постановою створив інклюзивно-ресурсні центри [10]. На
нашу думку, шляхом реорганізації психолого-медико-педагогічних консультацій в
інклюзивно-ресурсні центри Урядом запроваджено нову модель інклюзії, в якій
акценти з медичної проблеми змістилися на соціальну, а відтак основою
комплексного впливу стала не хвороба дитини, а її освітні потреби. Вбачається, що
на відміну від консультацій, перед інклюзивно-ресурсними центрами поставлено
завдання, спрямовані на більш ефективну діяльність нової інституції. Скажімо,
інклюзивно-ресурсні центри забезпечують супровід дітей з особливими освітніми
потребами не тільки до повноліття, але й від їх народження. Вони здійснюють
комплексну оцінку з метою визначення особливих освітніх потреб дитини та беруть
безпосередню участь у командах психолого-педагогічного супроводу в закладах
загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях
спеціальних закладів загальної середньої освіти. І, нарешті, надто важливим є те, що
шляхом функціонування інклюзивно-ресурсних центрів забезпечується взаємодія
між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, службами у
справах дітей, громадськими організаціями. Адже така складна проблема, як
інклюзія, дійсно потребує міжвідомчої, комплексної співпраці як органів публічної
влади, так і батьків, відповідних установ та громадськості.
Наразі інклюзивно-ресурсні центри активно засновуються представницькими
органами місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районними,
міськими, районними у містах радами по всій Україні. Доцільність запровадження таких
інституцій доведена шляхом аналізу їх діяльності в межах реалізації Всеукраїнського
проекту “Інклюзивна освіта: крок за кроком”. Так, узагальнено позивний досвід діяльності
інклюзивно-ресурсних центрів, створених на базі психолого-медико-педагогічних
консультацій у містах Київ, Вінниця, Рівне, Черкаси, а також науково-методичного центру
інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка [19, с. 5].
З метою забезпечення фінансування інклюзивної освіти Уряд вперше 14
лютого 2017 р. визначив механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам для державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
загальним обсягом 209 458,3 тис. грн. На 2018 рік була передбачена субвенція у сумі
504458,3 тис. грн. без чіткого розподілу за обласними бюджетами. І лише 21 лютого
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2018 р. її було розподілено (404458,3 тис. грн.) між обласними бюджетами, з яких
304458,3 тис. грн. направлено на підтримку осіб з особливими освітніми потребами
(видатки споживання) та 100000 тис. грн. на оснащення кабінетів інклюзивноресурсних центрів (видатки розвитку) [20, с. 6]. Наразі органами держави та органами
місцевого самоврядування не вирішено всіх проблем у сфері фінансування
інклюзивної освіти. Однак є перші позитивні зрушення у цьому напрямі, зокрема,
практика надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для
державної підтримки осіб з особливими освітніми потребами.
Висновки. Таким чином, в умовах проведення освітніх реформ, формування
інклюзивного освітнього середовища вельми важливим є чітке закріплення на
конституційному та законодавчому рівнях повноважень Уряду у сфері освіти, що
забезпечує спроможність Кабінету Міністрів України професійно здійснювати
державну освітню політику. Навіть, попри те, що ані в Законі України “Про Кабінет
Міністрів України”, ані в Законі України “Про освіту” за Урядом безпосередньо не
визначено таке повноваження, як сприяння інклюзивній освіті, все таки, будучи
вищим органом виконавчої влади, він виконує ключову роль в механізмі публічного
управління інклюзивною освітою, реалізуючи при цьому гарантійну, регулятивноуправлінську, нормотворчу, установчу, організаційну, виконавчу та інші функції.
Загалом аналіз повноважень Уряду свідчить про людиноцентристську спрямованість
його діяльності в механізмі публічного управління інклюзивною освітою.
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ANNOTATION
THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE IN THE MECHANISM OF
PUBLIC ADMINISTRATION OF INCLUSIVE EDUCATION
MELNYCHUK Olha,
Doctor of Law Sciences, Associate Professor,
Dean of the Faculty of Management and Law,
Vinnytsia National Agrarian University,
(Vinnytsia)
The article has clarified the place and role of the Cabinet of Ministers of Ukraine in
the mechanism of public administration of inclusive education, has disclosed its authority
and functions, as well as the practice of implementation. It has proved that the consolidation
at the constitutional and legislative levels of the authority of the Government of Ukraine in
the sphere of education ensures its ability to carry out the state educational policy
professionally. Special attention has been paid to clarifying the functions of the Cabinet of
Ministers of Ukraine in the sphere of inclusive education, in particular, guarantee,
regulatory, management, normative, constituent, organizational, and executive. The
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development of such new institutions as the Educational Ombudsman and inclusiveresource centers has been researched. Proposals on improving the legislation in the sphere
of inclusive education have been presented. It has been substantiated that the Cabinet of
Ministers of Ukraine, having the legal status of a higher body in the system of executive
bodies, plays a key role in the mechanism of public administration of inclusive education.
Key words: Cabinet of Ministers of Ukraine, government, inclusive education,
education ombudsman, inclusive-resource centres, executive power, functions, authority.
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В статье выяснены место и роль Кабинета Министров Украины в механизме
публичного управления инклюзивным образованием, раскрыты его полномочия и
функции, а также практика их реализации. Доказано, что закрепление на
конституционном и законодательном уровнях полномочий Правительства Украины в
сфере образования обеспечивает его способность профессионально осуществлять
государственную образовательную политику. Особое внимание уделено освещению
функций Кабинета Министров Украины в сфере инклюзивного образования, в
частности
гарантийной,
регулятивно-управленческой,
нормотворческой,
учредительной, организационной, исполнительной. Исследовано становление таких
новых институтов, как образовательный омбудсмен и инклюзивно-ресурсные центры.
Внесены предложения по совершенствованию законодательства в сфере инклюзивного
образования. Обосновано, что Кабинет Министров Украины, имея правовой статус
высшего органа в системе органов исполнительной власти, выполняет ключевую роль в
механизме публичного управления инклюзивным образованием.
Ключевые слова: Кабинет Министров Украины, правительство,
инклюзивное образование, образовательный омбудсмен, инклюзивно-ресурсные
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