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___ ___________ 2020 року № ______ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про саморегулівні професійні об’єднання суб’єктів надання освітніх 

послуг у сфері професійного навчання 

 

1. Це Положення визначає основні засади та вимоги до функціонування 

саморегулівних професійних об’єднань суб’єктів надання освітніх послуг у 

сфері професійного навчання (далі – саморегулівні професійні об’єднання). 

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, що наведені у 

постанові Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106  

«Про затвердження Положення про систему професійного навчання 

державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад». 

3. Саморегулівні професійні об'єднання є юридичними особами, які діють 

на засадах законності, добровільності, рівноправності своїх членів, 

самоврядування, прозорості, відкритості, публічності і не мають на меті 

отримання прибутку. 

Саморегулівні професійні об’єднання створюються з метою здійснення 

представництва та захисту соціальних, економічних, професійних та інших 

законних прав та інтересів своїх членів, впровадження кращих практик 

професійної діяльності, обміну досвідом, сприяння розробленню проектів 

нормативно-правових актів у сфері професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників 
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та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад.  

4. Саморегулівні професійні об'єднання утворюється суб'єктами надання 

освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) та повинні 

відповідати таким критеріям:  

установчі документи містять фіксоване членство; 

об'єднують у своєму складі не менше 25 фізичних осіб-підприємців  

та не менше 10 юридичних осіб, з яких понад 60 відсотків – заклади освіти, що 

мають відповідну ліцензію на освітню діяльність;  

визначили правила професійної діяльності, які, зокрема, містять вимоги 

до членів саморегулівного професійного об'єднання, механізми контролю за 

дотриманням правил професійної діяльності та відшкодування збитків, 

завданих унаслідок надання членами саморегулівного професійного 

об'єднання послуг неналежної якості; 

мають досвід роботи у сфері професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників 

та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад не менше двох років для юридичних осіб; 

мають розроблені програми підвищення кваліфікації у кількості не менше 

10 програм та впроваджені на території не менше ніж трьох областей України 

для фізичних осіб.  

5. Реєстрація саморегулівних професійних об’єднань здійснюється 

відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Саморегулівні 

професійні об’єднання набувають статусу юридичних осіб з моменту їх 

державної реєстрації згідно з чинним законодавством. 

6. Основними завданнями саморегулівних професійних об'єднань є: 

сприяння реалізації державної політики у сфері професійного навчання 

державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 
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заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад;  

підготовка пропозицій щодо удосконалення функціонування системи 

професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад, у тому числі шляхом участі у 

розробленні проектів нормативно-правових актів;  

акредитація загальних професійних (сертифікатних) програм підвищення 

кваліфікації учасників професійного навчання у порядку, затвердженому 

наказом НАДС. 

Саморегулівні професійні об’єднання можуть виконувати інші завдання, 

передбачені законодавством та статутами таких об'єднань. 

7. До основних напрямів діяльності саморегулівних професійних 

об'єднань, спрямованих на досягнення їх мети та завдань, належать: 

узагальнення та поширення кращих практик підготовки загальних 

професійних (сертифікатних) підвищення кваліфікації, сприяння 

впровадженню членами об'єднання інноваційних методів освіти дорослих; 

впровадження норм професійної етики в практичній діяльності членів 

саморегулівних професійних об’єднань та здійснення контролю за їх 

дотриманням; 

здійснення міжнародного співробітництва з питань, що належать до їх 

компетенції, вивчення та аналіз міжнародного досвіду у сфері професійного 

навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 

перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування 

та депутатів місцевих рад, його систематизація з метою практичного 

застосування; 

вжиття заходів, спрямованих на запобігання порушенням членами 

саморегулівних професійних об’єднань норм законодавства у сфері 

професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 
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самоврядування та депутатів місцевих рад та внутрішніх документів 

об'єднання; 

впровадження ефективних механізмів розв’язання спорів, пов’язаних з 

професійною діяльністю членів саморегулівних професійних об’єднань, у 

тому числі шляхом представлення і захисту їх інтересів; 

організація та участь в організації конференцій, семінарів й інших 

комунікативних заходів з питань професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників 

та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад. 

8. Саморегулівні професійні об’єднання мають право: 

звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з 

пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; 

одержувати у порядку, визначеному законом, інформацію, що 

знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації; 

брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування для 

проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та розробляти 

рекомендації з питань, що стосуються сфери їх діяльності. 

9. Саморегулівні професійні об’єднання зобов’язані: 

дотримуватися вимог законодавства України та положень статуту, 

внутрішніх правил саморегулівного професійного об’єднання; 

забезпечувати у порядку, передбаченому законодавством та статутом 

об'єднання, вільний доступ до інформації про діяльність саморегулівного 

професійного об’єднання; 
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здійснювати контроль за дотриманням своїми членами правил 

саморегулівного професійного об’єднання, умов (критеріїв) членства в 

саморегулівному професійному об’єднанні; 

розглядати скарги на дії (бездіяльність) членів саморегулівного 

професійного об’єднання щодо порушення (недотримання) ними  правил 

саморегулівного професійного об’єднання. 

10. Інформація про утворення саморегулівного професійного об'єднання 

оприлюднюється НАДС на його офіційному вебсайті на підставі звернення 

такого об'єднання, до якого додаються: 

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів, 

рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

перелік членів саморегулівного професійного об'єднання із зазначенням 

прізвища, імені, по батькові, коду РНОКПП або серії та номеру паспорта  

(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в 

паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) – для 

фізичних осіб або найменування, коду за ЄДРПОУ, дати та номера ліцензії на 

освітню діяльність (за наявності) – для юридичних осіб;  

прийняті правила професійної діяльності, обов'язкові для виконання 

всіма членами саморегулівного професійного об'єднання; 

інформація про наявність офіційного сайта саморегулівного 

професійного об'єднання, на якому, зокрема, оприлюднені установчі 

документи, правила професійної діяльності, про діяльність об'єднання: перелік 

членів об'єднання, органи управління та їх рішення, контактні дані; 

11. НАДС не оприлюднює на сайті інформацію про саморегулівне 

професійне об'єднання за наявності хоча б однієї з таких підстав:  

1) документи та інформація, зазначені у пункті 8 цього Положення, подані 

не в повному обсязі; 
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2) подані документи та/або інформація не відповідають вимогам 

законодавства чи в них виявлено недостовірні відомості. 

12. Для підтримання в актуальному стані інформації саморегулівне 

професійне об'єднання інформує НАДС про зміни у відомостях про нього, 

зазначених у пункті 8 цього Положення, для подальшого їх оприлюднення на 

офіційному вебсайті НАДС.  

У разі припинення діяльності саморегулівного професійного об'єднання 

інформація про це розміщується на вебсайті НАДС.  

13. НАДС здійснює моніторинг діяльності саморегулівних професійних 

об'єднань шляхом збору та аналізу інформації щодо їх відповідності вимогам 

чинного законодавства та цього Положення.  

14. Органи управління саморегулівного професійного об'єднання, 

питання набуття членства, прав та обов'язків членів, припинення 

(призупинення) членства визначаються статутом цього об'єднання.  

15. Припинення саморегулівного професійного об'єднання здійснюється 

у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".  

 

 

В.о. директора  

Генерального департаменту з питань 

професійного розвитку державних 

службовців  

 

 

 

Людмила РИКОВА 

 


