
ЗВІТ про проведення консультацій з громадськістю у формі електронного 

опитування щодо проведення електронної консультації 

з громадськістю (опитування) про актуальні напрямки роботи 

гуртків закладів позашкільної освіти 

 

1. Дата проведення електронного опитування: 03 - 17.11.2021 року 

2. Виконавчий орган, що проводив громадські обговорення: управління освіти 

Кропивницької міської ради. 

3. Зміст питання винесених на обговорення та інформація про осіб, що взяли 

участь у громадських обговореннях: 

 Як Ви вважаєте, наскільки важливою для громади міста Кропивницького є 

питання якості позашкільної освіти? 

76 переглядів, проголосувало 14 користувачів 

Питання існує, однак на сьогодні не є гострим - 85.7%(12) 

Питання є дуже гострим - 14.3%(2) 

Питання не існує - 0.0%(0) 

 2. На Вашу думку, хто має забезпечувати якість позашкільної освіти в 

Україні? 

52 переглядів, проголосувало 97 користувачів 

Місцева влада - 26.8%(26) 

Держава - 25.8%(25) 

Педагоги закладів позашкільної освіти - 23.7%(23) 

Заклади позашкільної освіти - 19.6%(19) 

Батьки - 4.1%(4) 

 3. На Вашу думку, якість позашкільної освіти – це 

118 переглядів, проголосувало 72 користувачі 

Якісні необхідні умови для діяльності закладів позашкільної освіти - 20.8%(15) 

Високі досягнення учнів закладів позашкільної освіти - 19.4%(14) 

Якісна освітня діяльність закладів позашкільної освіти - 18.1%(13) 

Якісне освітнє середовище (забезпечення безпечних умов навчання) - 15.3%(11) 

Охоплення учнів закладами позашкільної освіти - 13.9%(10) 

Якісне формування і реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти 

- 12.5%(9) 

 4. На Вашу думку, чи є доступною в нашому місті якісна позашкільна 

освіта для всіх? 

87 переглядів, проголосувало 60 користувачів 

Так - 95.0%(57) 

Ні - 5.0%(3) 

 5. Чи вважаєте Ви, що місцева влада створює умови для діяльності закладів 

позашкільної освіти? 

94 переглядів, проголосувало 60 користувачів 

Так - 88.3%(53) 

Ні - 11.7%(7) 



 6. Чи задовольняє Вас стан роботи закладів позашкільної освіти в місті 

Кропивницькому? 

94 переглядів, проголосувало 60 користувачів 

Цілком задовольняє - 56.7%(34) 

Скоріше, задовольняє - 36.7%(22) 

Важко відповісти - 3.3%(2) 

Скоріше, не задовольняє - 3.3%(2) 

Зовсім не задовольняє - 0.0%(0) 

 7. Як Ви вважаєте, що наразі найважливіше для підвищення якості 

позашкільної освіти? 

106 переглядів, проголосувало 103 користувачі 

Поліпшити умови для здобуття позашкільної освіти у закладах позашкільної 

освіти - 35.9%(37) 

Досягти якомога більшої консолідації держави, місцевої влади, громадськості - 

33.0%(34) 

Забезпечити якісну підготовку педагогічних кадрів системи позашкільної освіти 

- 16.5%(17) 

Забезпечити право кожної дитини на навчання у закладах позашкільної освіти - 

14.6%(15) 

 8. Чи знаєте Ви про існування закладів позашкільної освіти та про їх 

діяльність у нашому місті? 

436 переглядів, проголосувало116 користувачів 

Так, знаю - 59.5%(69) 

Дитина постійно навчається у закладі позашкільної освіти - 16.4%(19) 

Дізнаюся про позашкільну освіту, діяльність закладів позашкільної освіти із 

ЗМІ, соціальних мереж - 12.1%(14) 

Дитина відвідує окремі заходи закладів позашкільної освіти - 12.1%(14) 

Ні, не знаю - 0.0%(0) 

 

4. Інформація про рішення, прийняті за результатами електронного опитування: 

питання винесено на нараду з керівниками закладів освіти у грудні 2021 року. 


