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ВСТУПНЕ СЛОВО
За роки незалежності України сформовано основне законодавче поле
освітянської галузі, розроблено нормативно-правову базу для становлення
і розвитку національної системи освіти. Послідовно формується державна
політика в галузі освіти.
Правове регулювання діяльності системи позашкільної освіти ґрунтується на Конституції України, законах «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про охорону дитинства», «Про благодійну діяльність і благодійні
організації».
Значний внесок у розбудову національної освіти внесли укази Президента України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Національної академії наук України.
Міністерством освіти і науки України розробляються нові нормативно-правові акти у галузі позашкільної освіти, здійснюються системні зміни,
спрямовані на гуманізацію та демократизацію освіти, орієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня.
Загальні концептуальні положення щодо змісту і форм позашкільної
освіти, її організації і стратегії розвитку встановлюють Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, інші нормативні
документи.
У цьому збірнику зібрані документи 2004–2013 рр., що забезпечують
правове регулювання з основних питань розвитку освіти, визначають нормативно-правову базу організації позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму.
Видання адресоване педагогічним працівникам позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалістам, які займаються організацією науково-дослідницької, експериментальної роботи з обдарованою учнівською
молоддю.
О. Лісовий,
директор Національного центру
«Мала академія наук України»
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ЗАКОНИ УКРАЇНИ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про освіту
(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 34, ст. 451)
{Вводиться в дію Постановою ВР № 1144-XII (1144-12) від 04.06.91,
ВВР, 1991, № 34, ст. 452}
{Із змінами, внесеними згідно з Декретами № 12-92 від 26.12.92, ВВР,
1993, № 10, ст. 76 № 23-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, № 11, ст. 93 Законами
№ 3180-XII (3180-12) від 05.05.93, ВВР, 1993, № 26, ст. 277
№ 69/94-ВР від 30.06.94, ВВР, 1994, № 29, ст. 258
№ 183/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, № 41, ст. 376
№ 200/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, № 45, ст. 404
№ 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, № 3, ст. 11
№ 96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, № 16, ст. 71}
{В редакції Закону № 100/96-ВР від 23.03.96, ВВР, 1996, № 21, ст. 84}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, № 8, ст. 62
№ 178-XIV (178-14) від 14.10.98, ВВР, 1998, № 48, ст. 294}
{Додатково див. Закон № 2120-III (2120-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001,
№ 2–3, ст. 10}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2628-III (2628-14) від 11.07.2001, ВВР, 2001, № 49, ст. 259
№ 2887-III (2887-14) від 13.12.2001, ВВР, 2002, № 11, ст. 80
№ 2905-III (2905-14) від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12–13, ст. 92
№ 380-IV (380-15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10–11, ст. 86
№ 1158-IV (1158-15) від 11.09.2003, ВВР, 2004, № 8, ст. 67
№ 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17–18, ст. 250
№ 1377-IV (1377-15) від 11.12.2003, ВВР, 2004, № 15, ст. 228
№ 1694-IV (1694-15) від 20.04.2004, ВВР, 2005, № 4, ст. 83
№ 1801-IV (1801-15) від 17.06.2004, ВВР, 2004, № 43–44, ст. 493
№ 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7–8, ст. 162
№ 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18–19, ст. 267
№ 3167-IV (3167-15) від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 12, ст. 104
№ 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10–11, ст. 96
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№ 3461-IV (3461-15) від 22.02.2006, ВВР, 2006, № 28, ст. 242
№ 424-V (424-16) від 01.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст. 67
№ 489-V (489-16) від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7–8, ст. 66}
{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2007 (v0a6p71007)
від 09.07.2007}
{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI (107-17) від 28.12.2007,
ВВР, 2008, № 5–6, № 7–8, ст. 78 – зміни діють по 31 грудня 2008 року}
{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710-08)
від 22.05.2008}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 290-VI (290-17) від 20.05.2008, ВВР, 2008, № 27–28, ст. 251
№ 2289-VI (2289-17) від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 33, ст. 471
№ 2555-VI (2555-17) від 23.09.2010, ВВР, 2011, № 6, ст. 41
№ 2856-VI (2856-17) від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст. 272
№ 5029-VI (5029-17) від 03.07.2012
№ 5290-VI (5290-17) від 18.09.2012
№ 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012
№ 5499-VI (5499-17) від 20.11.2012}
{У тексті Закону слова «заклади освіти» в усіх відмінках замінено словами «навчальні заклади» у відповідному відмінку згідно із Законом № 1158-IV
(1158-15) від 11.09.2003}
{У тексті Закону слова «Міністерство освіти Автономної Республіки
Крим» у всіх відмінках замінено словами «орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти» у відповідному відмінку; слова «міністерства і відомства» та «міністерства і відомства України» в усіх відмінках
замінено словами «центральні органи виконавчої влади» у відповідному відмінку; слова «місцеві органи державної виконавчої влади» в усіх відмінках
замінено словами «місцеві органи виконавчої влади» у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}
Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального,
економічного розвитку суспільства і держави.
Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних
до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального,
творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.
Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.
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Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Законодавство України про освіту
Законодавство України про освіту базується на Конституції України
(254к/96-ВР) і складається з цього Закону, інших актів законодавства України.
Стаття 2. Завдання законодавства України про освіту
Завданням законодавства України про освіту є регулювання суспільних
відносин у галузі навчання, виховання, професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян України.
Стаття 3. Право громадян України на освіту
1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань,
належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я,
місця проживання та інших обставин. Це право забезпечується:
розгалуженою мережею навчальних закладів, заснованих на державній та
інших формах власності, наукових установ, закладів післядипломної освіти;
відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина;
різними формами навчання – очною, вечірньою, заочною, екстернатом,
а також педагогічним патронажем.
2. Держава здійснює соціальний захист вихованців, учнів, студентів,
курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів та інших осіб незалежно від форм їх навчання і типів навчальних закладів,
де вони навчаються, сприяє здобуттю освіти в домашніх умовах.
3. Для одержання документа про освіту громадяни мають право на державну атестацію.
4. Іноземці, особи без громадянства здобувають освіту в навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.
{Частина четверта статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}
5. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
{Статтю 3 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 5290-VI
(5290-17) від 18.09.2012}
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Стаття 4. Державна політика в галузі освіти
1. Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного,
духовного і культурного розвитку суспільства.
2. Державна політика в галузі освіти визначається Верховною Радою
України відповідно до Конституції України і здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
{Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460VI (5460-17) від 16.10.2012}
Стаття 5. Державний нагляд (контроль) за діяльністю навчальних
закладів
Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в галузі освіти. Державний нагляд (контроль) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, та місцевими органами управління освітою.
{Стаття 5 в редакції Закону № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}
Стаття 6. Основні принципи освіти
Основними принципами освіти в Україні є:
доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг,
що надаються державою;
рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту,
всебічного розвитку;
гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
органічний зв’язок із світовою та національною історією, культурою,
традиціями;
незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних
організацій;
науковий, світський характер освіти;
інтеграція з наукою і виробництвом;
взаємозв’язок з освітою інших країн;
гнучкість і прогностичність системи освіти;
єдність і наступність системи освіти;
безперервність і різноманітність освіти;
поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.
Стаття 7. Мова освіти
Мова освіти визначається статтею 20 Закону України «Про засади державної мовної політики» (5029–17).
{Стаття 7 в редакції Закону № 5029-VI (5029–17) від 03.07.2012}
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Стаття 8. Навчально-виховний процес і громадсько-політична діяльність у навчальних закладах
1. Навчально-виховний процес у навчальних закладах є вільним від
втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.
2. Залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і релігійних
заходах під час навчально-виховного процесу не допускається.
3. Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України (254 к/96-ВР),
не є перешкодою для її участі в навчально-виховному процесі.
4. Учні, студенти, працівники освіти можуть створювати у навчальних
закладах первинні осередки громадських організацій, членами яких вони є.
{Частина четверта статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Стаття 9. Навчальні заклади і церква (релігійні організації)
Навчальні заклади в Україні незалежно від форм власності відокремлені
від церкви (релігійних організацій), мають світський характер, крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями.
Стаття 10. Управління освітою
1. В Україні для управління освітою створюються система державних
органів управління і органи громадського самоврядування.
2. Органи управління освітою і громадського самоврядування діють
у межах повноважень, визначених законодавством.
Стаття 11. Органи управління освітою
До органів управління освітою в Україні належать:
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері освіти;
центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади;
орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти;
місцеві державні адміністрації і органи місцевого самоврядування, а також утворені місцевими державними адміністраціями та органами місцевого
самоврядування структурні підрозділи з питань освіти (місцеві органи управління освітою).
{Стаття 11 в редакції Закону № 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
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Стаття 12. Повноваження центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
освіти, центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади
{Назва статті 12 в редакції Закону № 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти:
визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку з питань освіти,
розробляє державні стандарти освіти;
встановлює державні стандарти знань з кожного предмета;
визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення навчальних закладів;
здійснює нормативно-правове та методичне забезпечення функціонування навчальних закладів;
забезпечує зв’язок із навчальними закладами, державними органами інших країн з питань, які входять до його компетенції;
формує щороку пропозиції та доводить до підпорядкованих центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти,
навчальних закладів державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку
кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб;
розробляє та затверджує умови прийому до навчальних закладів;
розробляє проекти положень про навчальні заклади, що затверджуються
Кабінетом Міністрів України;
{Зміни до абзацу дев’ятого частини першої статті 12 див. в Законі
№ 5499-VI (5499–17) від 20.11.2012}
здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього
актами Президента України.
Акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, прийняті у межах його повноважень,
є обов’язковими для центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, органу виконавчої влади Автономної Республіки
Крим у сфері освіти, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою, навчальних закладів незалежно від форм власності.
{Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 178-XIV (178–14) від 14.10.98; в редакції Закону № 5460-VI (5460–17) від
16.10.2012}
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2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері освіти:
здійснює в установленому порядку ліцензування та акредитацію вищих
навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, а також ліцензування
та атестацію професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування;
формує та забезпечує функціонування системи атестації педагогічних,
наукових і науково-педагогічних кадрів, організовує підвищення кваліфікації
зазначених категорій;
забезпечує випуск підручників, посібників, методичної літератури;
здійснює керівництво державними навчальними закладами;
здійснює контроль за виконанням навчальними закладами положень
Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів з питань
освіти;
вивчає роботу органів управління освітою щодо реалізації ними державної політики у сфері освіти, ефективності управління навчальними закладами;
проводить комплексні перевірки дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних та вищих навчальних закладів, контролює
проведення атестаційної експертизи та координує роботу, пов’язану з програмно-методичним забезпеченням атестації цих навчальних закладів;
здійснює планові заходи державного нагляду (контролю) в системі загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти з періодичністю залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг;
здійснює інспектування навчальних закладів з питань організації навчально-виховної і науково-методичної роботи, використання науково-педагогічного потенціалу та матеріальних ресурсів, розвитку матеріально-технічної бази і соціальної сфери;
здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням
вимог стандартів вищої освіти;
аналізує роботу навчальних закладів щодо дотримання ними нормативно-правових актів у галузі освіти, дає оцінку відповідності їх діяльності державним стандартам і вимогам, вносить пропозиції щодо усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти;
своєчасно інформує органи управління освітою про терміни і наслідки
проведення перевірок підпорядкованих їм навчальних закладів, уживає необхідних заходів для усунення виявлених порушень і недоліків;
бере участь у підготовці і розгляді проектів рішень з питань реформування освіти, прогнозування розвитку системи освіти та її організаційно-правового забезпечення;
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здійснює методичне керівництво і координацію роботи органів управління освітою з питань організації і проведення контрольних заходів та атестації підпорядкованих їм навчальних закладів;
здійснює контроль та бере участь у моніторингу якості підготовки учнів
та студентів;
вивчає стан організації виробничої практики учнів і студентів, працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних навчальних закладів;
забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурнооздоровчої і спортивної роботи в навчальних закладах усіх типів і рівнів
акредитації, здійснює науково-методичне забезпечення цієї роботи в ході навчального процесу і в позанавчальний час;
здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього
актами Президента України.
{Частина друга статті 12 в редакції Закону № 5460-VI (5460–17) від
16.10.2012}
3. Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні
заклади, разом з Міністерством освіти України беруть участь у здійсненні
державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів,
у проведенні державного інспектування та акредитації навчальних закладів,
здійснюють контрольні функції по дотриманню вимог щодо якості освіти,
забезпечують зв’язок із навчальними закладами та державними органами інших країн з питань, що належать до їх компетенції, організовують впровадження у практику досягнень науки і передового досвіду.
Акти центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, прийняті у межах їх компетенції, є обов’язковими для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою, навчальних закладів відповідного
профілю незалежно від форм власності.
4. Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти
здійснює повноваження керівництва освітою, крім повноважень, віднесених
до компетенції Міністерства освіти України, центральних органів виконавчої
влади, яким підпорядковані навчальні заклади.
{Зміни до частини четвертої статті 12 див. у Законі № 5460-VI (5460–17)
від 16.10.2012}
{Частину п’яту статті 12 виключено на підставі Закону № 5460-VI (5460–
17) від 16.10.2012}
{Статтю 13 виключено на підставі Закону № 5460-VI (5460–17) від
16.10.2012}
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Стаття 14. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти
1. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
здійснюють державну політику в галузі освіти і в межах їх компетенції:
встановлюють, не нижче визначених центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти мінімальних нормативів, обсяги бюджетного фінансування навчальних закладів,
установ, організацій системи освіти, що є комунальною власністю, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;
забезпечують розвиток мережі навчальних закладів та установ, організацій системи освіти, зміцнення їх матеріальної бази, господарське обслуговування;
здійснюють соціальний захист працівників освіти, дітей, учнівської і студентської молоді, створюють умови для їх виховання, навчання і роботи відповідно до нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
організовують облік дітей дошкільного та шкільного віку, контролюють
виконання вимог щодо навчання дітей у навчальних закладах;
вирішують у встановленому порядку питання, пов’язані з опікою і піклуванням про неповнолітніх, які залишилися без піклування батьків, дітейсиріт, захист їх прав, надання матеріальної та іншої допомоги;
створюють належні умови за місцем проживання для виховання дітей,
молоді, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів;
забезпечують у сільській місцевості регулярне безкоштовне підвезення
до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних
працівників;
організовують професійне консультування молоді та продуктивну працю учнів;
визначають потреби, обсяги і розробляють пропозиції щодо державного
замовлення на підготовку робітничих кадрів для регіону;
вирішують у встановленому порядку питання, пов’язані з наданням особам, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі
на певний строк, можливості здобувати загальну середню освіту.
{Частину першу статті 14 доповнено абзацом згідно із Законом № 3167-IV
(3167–15) від 01.12.2005}
{Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
2. Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування створюються відповідні органи управління освітою, діяльність
яких спрямовується на:
управління навчальними закладами, що є комунальною власністю;
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організацію навчально-методичного забезпечення навчальних закладів,
вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;
координацію дій педагогічних, виробничих колективів, сім’ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;
визначення потреб, розроблення пропозицій щодо державного контракту і формування регіонального замовлення на педагогічні кадри, укладання
договорів на їх підготовку;
контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, атестацію навчальних закладів, що є комунальною власністю.
Місцеві органи управління освітою у здійсненні своїх повноважень підпорядковані місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та відповідним державним органам управління освітою.
{Абзац сьомий частини другої статті 14 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
{Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Стаття 15. Державні стандарти освіти
1. Державні стандарти освіти встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки в Україні. Вони є основою оцінки
освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм
одержання освіти.
Державні стандарти освіти розробляються окремо з кожного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня і затверджуються Кабінетом Міністрів
України. Вони підлягають перегляду та перезатвердженню не рідше як один
раз на 10 років.
2. Відповідність освітніх послуг державним стандартам і вимогам визначається засновником навчального закладу, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, органом виконавчої
влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, центральними органами
виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, місцевими органами управління освітою шляхом ліцензування (1019–2007-п), інспектування,
атестації та акредитації навчальних закладів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
{Абзац другий частини другої статті 15 виключено на підставі Закону
№ 2289-VI (2289–17) від 01.06.2010}
{Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
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3. За результатами ліцензування центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері освіти, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцеві органи управління освітою у межах своїх повноважень надають навчальним закладам незалежно від
форм власності ліцензії на право здійснення освітньої діяльності відповідно
до державних вимог із встановленням за певними освітніми або освітньокваліфікаційними рівнями обсягів підготовки, які відповідають кадровому,
науково-методичному та матеріально-технічному забезпеченню, вносять їх
до державного реєстру навчальних закладів.
Невиконання або грубе порушення навчальним закладом умов і правил
ліцензійної діяльності, подання та розповсюдження недостовірної інформації
щодо її здійснення є підставою для призупинення дії або анулювання ліцензії.
{Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
4. За результатами акредитації вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти разом з центральними органами виконавчої
влади, яким підпорядковані навчальні заклади:
визначає відповідність освітніх послуг державним стандартам певного
освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямами (спеціальностями), надає право видачі документа про освіту державного зразка;
встановлює рівень акредитації навчального закладу;
надає певну автономію навчального закладу відповідно до отриманого
статусу;
інформує громадськість про якість освітньої та наукової діяльності вищих навчальних закладів;
вирішує в установленому порядку питання про реорганізацію вищого
навчального закладу з наданням відповідного статусу або його ліквідацію.
{Частина четверта статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
5. За результатами атестації дошкільних, середніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері освіти, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцеві органи управління освітою
у межах своїх повноважень:
визначають відповідність освітніх послуг, які надаються навчальними
закладами, державним стандартам певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня;
приймають рішення про створення спеціалізованих навчальних закладів: шкіл, колегіумів, ліцеїв, гімназій тощо;
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вносять пропозиції Міністерству освіти України про надання відповідного статусу професійно-технічним навчальним закладам;
приймають рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію навчальних закладів.
{Частина п’ята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
6. За особливі досягнення в роботі навчального закладу Президентом
України може бути надано статус національного навчального закладу.
Стаття 16. Органи громадського самоврядування в освіті
1. Органами громадського самоврядування в освіті є:
загальні збори (конференція) колективу навчального закладу;
районна, міська, обласна конференції педагогічних працівників, з’їзд
працівників освіти Автономної Республіки Крим;
Всеукраїнський з’їзд працівників освіти.
2. Органи громадського самоврядування в освіті можуть об’єднувати
учасників навчально-виховного процесу, спеціалістів певного професійного
спрямування.
3. Органи громадського самоврядування в освіті вносять пропозиції
щодо формування державної політики в галузі освіти, вирішують у межах
своїх повноважень питання навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності навчальних закладів.
Повноваження органів громадського самоврядування в освіті визначає
в межах чинного законодавства центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти за участю представників профспілок, всеукраїнських педагогічних (освітянських) об’єднань.
{Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Стаття 17. Самоврядування навчальних закладів
Самоврядування навчальних закладів передбачає їх право на:
самостійне планування роботи, вирішення питань навчально-виховної,
науково-дослідної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності;
участь у формуванні планів прийому учнів, студентів, слухачів з урахуванням державного контракту (замовлення) та угод підприємств, установ,
організацій, громадян;
визначення змісту компонента освіти, що надається навчальним закладом понад визначений державою обсяг;
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прийняття на роботу педагогічних, науково-педагогічних, інженерно-педагогічних та інших працівників, а також фахівців з інших держав, у тому
числі за контрактами;
самостійне використання усіх видів асигнувань, затвердження структури і штатного розпису в межах встановленого фонду заробітної плати;
здійснення громадського контролю за організацією харчування, охорони
здоров’я, охорони праці в навчальних закладах.
Стаття 18. Умови створення навчальних закладів
1. Навчальні заклади створюються органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами відповідно до потреби
громадян у мові навчання, соціально-економічних, національних, культурноосвітніх потреб у них за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів. Навчальний заклад набуває статусу
юридичної особи з дня його державної реєстрації у порядку, встановленому
законом для державної реєстрації юридичних осіб.
{Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2555-VI (2555–17) від 23.09.2010, № 5029-VI (5029–17) від 03.07.2012}
2. Навчальні заклади, засновані на загальнодержавній або комунальній
власності, мають статус державного навчального закладу.
3. Навчальні заклади незалежно від їх статусу і належності забезпечують якість освіти в обсязі вимог державних стандартів освіти.
4. Потреба у державних і комунальних навчальних закладах усіх освітніх рівнів з різними мовами навчання визначається в обов’язковому порядку
за заявами про мову навчання, які надаються учнями (для неповнолітніх –
батьками або особами, які їх замінюють), студентами при вступі до навчальних закладів, а також, у разі потреби, у будь-який час періоду навчання.
{Частину четверту статті 18 доповнено абзацом першим згідно із Законом № 5029-VI (5029–17) від 03.07.2012}
Потреба у вищих навчальних закладах незалежно від форм власності та
їх мережа визначаються Кабінетом Міністрів України.
Потреба в професійно-технічних навчальних закладах визначається Кабінетом Міністрів України, а їх мережа – центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
Потреба в навчальних закладах, заснованих на комунальній власності,
визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування.
Порядок створення, реорганізації та ліквідації навчальних закладів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
{Частина четверта статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
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5. Діяльність навчального закладу розпочинається за наявності ліцензії
на здійснення діяльності, пов’язаної з наданням послуг для одержання освіти
і підготовкою фахівців різних рівнів кваліфікації. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
6. Навчальні заклади діють на підставі власних статутів, затверджених:
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері освіти стосовно навчальних закладів, що засновані на загальнодержавній власності і перебувають у його системі;
центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні
заклади, засновані на загальнодержавній власності, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти;
{Абзац третій частини шостої статті 18 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти стосовно вищих навчальних закладів, заснованих на інших
формах власності;
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно державних навчальних закладів, що є комунальною власністю, і навчальних закладів (крім вищих навчальних закладів), заснованих
на інших формах власності.
{Частина шоста статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
7. Навчальний заклад повинен мати власну назву, в якій обов’язково вказується його тип (дитячий садок, школа, гімназія, ліцей, колегіум, коледж, інститут, консерваторія, академія, університет чи інше) та організаційно-правова
форма.
Стаття 19. Наукове і методичне забезпечення освіти
Наукове і методичне забезпечення освіти здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, Національна Академія наук України, Національна академія педагогічних наук,
центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади,
орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, вищі
навчальні заклади, академічні, галузеві науково-дослідні інститути, заклади
післядипломної освіти, інші науково-методичні і методичні установи у взаємодії з відповідними підприємствами, творчими спілками, асоціаціями, товариствами, громадськими науковими організаціями.
{Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI (5460–17)
від 16.10.2012}
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Стаття 20. Керівник навчального закладу
1. Навчальний заклад очолює його керівник (завідуючий, директор, ректор, президент тощо).
2. Керівники навчальних закладів, що є загальнодержавною власністю і
підпорядковані центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, обираються за конкурсом і призначаються на посаду центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері освіти шляхом укладання з ними контракту відповідно до порядку,
що затверджується Кабінетом Міністрів України.
{Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
3. Керівники навчальних закладів, що є загальнодержавною власністю і
підпорядковані іншим центральним органам виконавчої влади, обираються
за конкурсом і призначаються на посаду (за попереднім погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти) відповідними центральними органами виконавчої влади шляхом
укладання з ними контракту.
{Частина третя статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
4. Керівники навчальних закладів, що є комунальною власністю, призначаються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері
освіти, відповідними обласними, міськими, районними органами управління
освітою за попереднім погодженням з місцевими органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування.
5. Керівники навчальних закладів, заснованих на інших формах власності, призначаються їх засновниками або уповноваженими ними органами
за попереднім погодженням з відповідними органами управління освітою
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
6. Керівники вищих навчальних закладів щорічно звітують перед загальними зборами (конференцією) колективу навчального закладу.
Стаття 21. Психологічна служба в системі освіти
У системі освіти діє державна психологічна служба. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах здійснюють
практичні психологи. За своїм статусом практичні психологи належать до педагогічних працівників.
Стаття 22. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти
Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії навчальних закладів, сім’ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов
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соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам, особам, які їх замінюють. Педагогічний патронаж здійснюється соціальними
педагогами. За своїм статусом соціальні педагоги належать до педагогічних
працівників.
Стаття 23. Участь діячів науки, культури та представників інших
сфер діяльності у навчально-виховній роботі
Діячі науки, культури та представники інших сфер діяльності за рішенням навчального закладу можуть брати участь у навчально-виховній роботі,
керівництві учнівськими, студентськими об’єднаннями за інтересами, сприяти інтелектуальному, культурному розвитку учнівської, студентської молоді,
подавати консультаційну допомогу педагогам.
Стаття 24. Організація медичного обслуговування у системі освіти
Організація безкоштовного медичного обслуговування в системі освіти
забезпечується місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, здійснюється закладами центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, відомчими
закладами охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства.
{Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI (5460–17)
від 16.10.2012}
Стаття 25. Організація харчування в навчальних закладах
Організація та відповідальність за харчування у державних навчальних
закладах покладаються на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, керівників навчальних закладів і здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань.
Харчування у навчальних закладах інших форм власності організовують
засновник і керівник закладу.
Контроль та державний нагляд за якістю харчування покладається на органи охорони здоров’я.
Стаття 26. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання,
праці та виховання
Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах покладається на їх власника або уповноважений
ним орган, керівника навчального закладу.
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Стаття 27. Документи про освіту
Випускнику державного або іншого акредитованого (атестованого) навчального закладу видається відповідний документ про освіту встановленого зразка.
Зразки документів про освіту (1260–97-п) затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
Розділ II. СИСТЕМА ОСВІТИ
Стаття 28. Поняття системи освіти
Система освіти складається із навчальних закладів, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних
і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти.
Стаття 29. Структура освіти
Структура освіти включає:
дошкільну освіту;
загальну середню освіту;
позашкільну освіту;
професійно-технічну освіту;
вищу освіту;
післядипломну освіту;
аспірантуру;
докторантуру;
самоосвіту.
Стаття 30. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні
1. В Україні встановлюються такі освітні рівні:
початкова загальна освіта;
базова загальна середня освіта;
повна загальна середня освіта;
професійно-технічна освіта;
базова вища освіта;
повна вища освіта.
2. В Україні встановлюються такі освітньо-кваліфікаційні рівні:
кваліфікований робітник;
молодший спеціаліст;
бакалавр;
спеціаліст, магістр.
Положення про освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) затверджується Кабінетом Міністрів України.
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Стаття 31. Наукові ступені
1. Науковими ступенями є:
кандидат наук;
доктор наук.
2. Наукові ступені кандидата і доктора наук присуджуються спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 32. Вчені звання
1. Вченими званнями є:
старший науковий співробітник;
доцент;
професор.
2. Вчені звання старший науковий співробітник, доцент, професор присвоюються на основі рішень вчених рад вищих навчальних закладів, наукових
установ і організацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 33. Дошкільна освіта
Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім’ї, дошкільних навчальних закладах у взаємодії з сім’єю і мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, набуття життєвого
досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання.
Стаття 34. Дошкільні навчальні заклади
Дошкільними навчальними закладами є:
дошкільні навчальні заклади (ясла);
дошкільні навчальні заклади (ясла-садки);
дошкільні навчальні заклади (дитячі садки);
дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу;
будинки дитини;
дошкільні навчальні заклади (дитячі будинки) інтернатного типу;
дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) сімейного типу;
дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу;
дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини).
{Абзац одинадцятий частини першої статті 34 виключено на підставі Закону № 290-VI (290–17) від 20.05.2008}
Прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням
батьків або осіб, які їх замінюють.
{Стаття 34 в редакції Закону № 2628-III (2628–14) від 11.07.2001}
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Стаття 35. Загальна середня освіта
1. Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного
суспільними, мовними, національно-культурними потребами обсягу знань
про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.
{Частина перша статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5029-VI (5029–17) від 03.07.2012}
2. Держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є
обов’язковою і може отримуватись у різних типах навчальних закладів.
3. За рахунок коштів підприємств, установ і організацій, батьків та інших
добровільних внесків можуть вводитися додаткові навчальні курси понад обсяг, визначений державним стандартом для відповідного освітнього рівня.
Стаття 36. Середні навчальні заклади
1. Основним видом середніх навчальних закладів є середня загальноосвітня школа трьох ступенів: перший – початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, другий – основна школа, що забезпечує базову загальну
середню освіту, третій – старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту.
2. Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати разом або самостійно.
3. Навчання у середній загальноосвітній школі починається з шести- або
семирічного віку.
4. Школи першого ступеня у сільській місцевості створюються незалежно від наявної кількості учнів. Відкриття таких шкіл, а також самостійних
класів у них здійснюється за рішенням місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування.
5. За рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для задоволення освітніх потреб населення можуть створюватися навчально-виховні комплекси «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний
навчальний заклад» або об’єднання з іншими навчальними закладами, а також
загальноосвітні навчальні заклади та групи продовженого дня.
{Частина п’ята статті 36 в редакції Закону № 2628-III (2628–14) від
11.07.2001}
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6. Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються
профільні класи (з поглибленим вивченням окремих предметів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-виховних комплексів, об’єднань. Особливо
обдарованим дітям держава надає підтримку і заохочення (стипендії, направлення на навчання і стажування до провідних вітчизняних та закордонних
освітніх, культурних центрів).
7. Для здобуття загальної середньої освіти можуть створюватися вечірні
(змінні) школи, а також класи, групи з очною, заочною формами навчання
при загальноосвітніх школах.
8. Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.
Стаття 37. Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації
1. Для дітей, які не мають необхідних умов для виховання і навчання
в сім’ї, створюються загальноосвітні школи-інтернати.
2. Для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, створюються школи-інтернати, дитячі будинки, в тому числі сімейного типу, з
повним державним утриманням.
3. Для дітей, які потребують тривалого лікування, створюються дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні санаторні школи-інтернати, дитячі будинки. Навчальні заняття з такими дітьми проводяться також у лікарнях,
санаторіях, вдома.
4. Для осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, створюються спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи, дитячі будинки, дошкільні та інші навчальні заклади з утриманням за рахунок держави.
5. Для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, створюються загальноосвітні школи і професійно-технічні училища соціальної
реабілітації.
Стаття 38. Позашкільна освіта
1. Позашкільна освіта та виховання є частиною структури освіти і спрямовуються на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської
молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному
визначенні.
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2. Позашкільна освіта та виховання здійснюються навчальними закладами, сім’єю, трудовими колективами, громадськими організаціями, товариствами, фондами і ґрунтуються на принципі добровільності вибору типів закладів, видів діяльності.
3. Держава забезпечує умови для одержання учнями і молоддю позашкільної освіти.
Стаття 39. Позашкільні навчальні заклади
1. До позашкільних навчальних закладів належать: палаци, будинки,
центри, станції дитячої, юнацької творчості, учнівські та студентські клуби,
дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв, студії, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, бібліотеки, оздоровчі та інші заклади.
2. Для здійснення навчально-виховної роботи позашкільним навчальним
закладам надаються спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади
безкоштовно та на пільгових умовах. Порядок їх надання визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Стаття 40. Професійно-технічна освіта
1. Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну
підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації.
{Частина перша статті 40 в редакції Закону № 1158-IV (1158–15) від
11.09.2003}
2. Професійно-технічна освіта громадян здійснюється на базі повної загальної середньої освіти або базової загальної середньої освіти з наданням
можливості здобувати повну загальну середню освіту.
3. Громадяни, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, а також
громадяни, які навчаються окремим професіям за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, можуть отримувати професію не маючи базової
загальної середньої освіти.
Стаття 41. Професійно-технічні навчальні заклади
{Назва статті 41 в редакції Закону № 1158-IV (1158–15) від 11.09.2003}
1. До професійно-технічних навчальних закладів належать:
професійно-технічне училище відповідного профілю;
професійне училище соціальної реабілітації;
вище професійне училище;
професійний ліцей;
професійний ліцей відповідного профілю;
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професійно-художнє училище;
художнє професійно-технічне училище;
вище художнє професійно-технічне училище;
училище-агрофірма;
вище училище-агрофірма;
училище-завод;
центр професійно-технічної освіти;
центр професійної освіти;
навчально-виробничий центр;
центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
навчально-курсовий комбінат;
навчальний центр;
інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту
або здійснюють професійно-технічне навчання.
{Частина перша статті 41 в редакції Закону № 1158-IV (1158–15) від
11.09.2003}
2. Професійно-технічні навчальні заклади можуть мати денні, вечірні
відділення, створювати і входити в різні комплекси, об’єднання.
3. Професійно-технічні навчальні заклади здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації громадян за державним замовленням,
а також за угодами з підприємствами, об’єднаннями, установами, організаціями, окремими громадянами.
{Частина третя статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1158-IV (1158–15) від 11.09.2003}
4. Професійно-технічні навчальні заклади можуть мати одне або декілька підприємств (установ, організацій) – замовників підготовки кадрів. Відносини з підприємствами, установами та організаціями – замовниками підготовки кадрів регулюються відповідно до укладених угод.
{Частина четверта статті 41 в редакції Закону № 1158-IV (1158–15) від
11.09.2003}
5. Учні державних професійно-технічних навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і дітей, які потребують
особливих умов виховання, перебувають на повному утриманні держави, інші
учні зазначених навчальних закладів забезпечуються безкоштовним харчуванням і стипендією. Порядок повного державного утримання та забезпечення
учнів державних професійно-технічних навчальних закладів безкоштовним
харчуванням і стипендією визначається Кабінетом Міністрів України.
{Частина п’ята статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1158-IV (1158–15) від 11.09.2003}
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6. Випускникам професійно-технічних навчальних закладів відповідно
до їх освітньо-кваліфікаційного рівня присвоюється кваліфікація «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії).
Випускникам вищих професійних училищ та центрів професійно-технічної освіти відповідно до їх освітньо-кваліфікаційного рівня може присвоюватися кваліфікація «молодший спеціаліст» тільки з акредитованого напряму (спеціальності).
{Частина шоста статті 41 в редакції Закону № 1158-IV (1158–15) від
11.09.2003}
7. Громадяни можуть також одержати професію, підвищити кваліфікацію, пройти перепідготовку безпосередньо на виробництві.
Стаття 42. Вища освіта
1. Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та
професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації.
2. Вища освіта здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.
До вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів, можуть прийматися особи, які мають базову загальну середню освіту.
3. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах може проводитися
з відривом (очна), без відриву від виробництва (вечірня, заочна), шляхом поєднання цих форм, а з окремих спеціальностей – екстерном.
Держава створює умови громадянам України для реалізації їх права
на здобуття вищої освіти.
Навчання у вищих навчальних закладах державної форми власності
оплачується державою, за винятком випадків, передбачених частиною четвертою статті 61 цього Закону, у вищих навчальних закладах інших форм
власності – юридичними та фізичними особами.
Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.
Контроль за дотриманням принципів соціальної справедливості та законності при прийомі громадян до вищих навчальних закладів здійснюється
органами, уповноваженими цим Законом.
4. Особливо обдарованим студентам забезпечується навчання та стажування за індивідуальними планами, встановлення спеціальних державних
стипендій, створення умов для навчання за кордоном.
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Стаття 43. Вищі навчальні заклади
1. Вищими навчальними закладами є: технікум (училище), коледж, інститут, консерваторія, академія, університет та інші.
2. Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено чотири рівні акредитації:
перший рівень – технікум, училище, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади;
другий рівень – коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади;
третій і четвертий рівні (залежно від наслідків акредитації) – інститут,
консерваторія, академія, університет.
3. Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за такими
освітньо-кваліфікаційними рівнями:
молодший спеціаліст – забезпечують технікуми, училища, інші вищі навчальні заклади першого рівня акредитації;
бакалавр – забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади другого
рівня акредитації;
спеціаліст, магістр – забезпечують вищі навчальні заклади третього і
четвертого рівнів акредитації.
4. Вищі навчальні заклади певного рівня акредитації можуть здійснювати підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями, які забезпечують навчальні заклади нижчого рівня акредитації.
5. Вищі навчальні заклади у встановленому порядку можуть створювати
різні типи навчально-науково-виробничих комплексів, об’єднань, центрів, інститутів, філій, коледжів, ліцеїв, гімназій.
Стаття 44. Напрями діяльності вищого навчального закладу
1. Основними напрямами діяльності вищого навчального закладу є:
підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних кадрів;
науково-дослідна робота;
спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;
культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота;
здійснення зовнішніх зв’язків.
2. Вищі навчальні заклади здійснюють свою діяльність за державним
контрактом (замовленням) та угодами як основною формою регулювання
відносин між навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями, громадянами.
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Стаття 45. Наукова діяльність у системі вищої освіти
1. Наукова діяльність у системі вищої освіти включає виконання науково-дослідних робіт, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації.
Науково-дослідна робота є складовою частиною підготовки фахівців і
здійснюється науковими колективами, окремими вченими за договорами,
контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для цього створюються наукові, науково-виробничі підрозділи, об’єднання, асоціації, технологічні
парки, центри нових інформаційних технологій, науково-технічної творчості
та інші формування.
2. Держава визнає пріоритет фундаментальних досліджень, що виконуються у системі освіти.
Стаття 46. Автономія вищого навчального закладу
1. Автономія може надаватися вищому навчальному закладу відповідно
до рівня акредитації і передбачає права закладу на:
визначення змісту освіти;
визначення планів прийому студентів, аспірантів, докторантів з урахуванням державного контракту (замовлення) та угод з підприємствами, установами, організаціями, громадянами;
встановлення і присвоєння вчених звань вищого навчального закладу
четвертого рівня акредитації;
інші повноваження, що делегують вищому навчальному закладу відповідно до його статусу державні органи управління освітою.
2. Вищий навчальний заклад може делегувати окремі свої повноваження
державним органам управління освітою.
Стаття 47. Післядипломна освіта (спеціалізація, стажування, клінічна ординатура, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів)
1. Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її
професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.
{Частина перша статті 47 в редакції Закону № 1158-IV (1158–15) від
11.09.2003}
{Частину другу статті 47 виключено на підставі Закону № 1158-IV (1158–
15) від 11.09.2003}
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3. Форми, терміни і зміст навчання, методичної та науково-дослідної діяльності визначаються закладами післядипломної освіти за погодженням із
замовником.
Стаття 48. Заклади післядипломної освіти
1. До закладів післядипломної освіти належать:
академії, інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення, навчально-курсові комбінати;
підрозділи вищих навчальних закладів (філіали, факультети, відділення
та інші);
професійно-технічні навчальні заклади;
{Абзац четвертий частини першої статті 48 в редакції Закону № 1158-IV
(1158–15) від 11.09.2003}
науково-методичні центри професійно-технічної освіти;
{Частину першу статті 48 доповнено абзацом згідно із Законом № 1158-IV
(1158–15) від 11.09.2003}
відповідні підрозділи в організаціях та на підприємствах.
2. Заклади післядипломної освіти можуть працювати за очною, вечірньою,
заочною формами навчання, мати філіали і вести науково-дослідну роботу.
Стаття 49. Самоосвіта громадян
Для самоосвіти громадян державними органами, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, громадянами створюються
відкриті та народні університети, лекторії, бібліотеки, центри, клуби, теле-,
радіонавчальні програми тощо.
Розділ III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Стаття 50. Учасники навчально-виховного процесу
Учасниками навчально-виховного процесу є:
діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти;
{Абзац другий статті 50 в редакції Закону № 2628-III (2628–14) від
11.07.2001}
керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, спеціалісти;
батьки або особи, які їх замінюють, батьки – вихователі дитячих будинків сімейного типу;
представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.
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Стаття 51. Права вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів,
стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів
1. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на:
навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного
рівнів;
вибір навчального закладу, форми навчання, освітньо-професійних та
індивідуальних програм, позакласних занять;
додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно
до угоди із навчальним закладом;
одержання направлення на навчання, стажування до інших навчальних
закладів, у тому числі за кордон;
користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;
доступ до інформації в усіх галузях знань;
участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах
наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації
дозвілля, побуту тощо;
участь в об’єднаннях громадян;
безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
забезпечення стипендіями, гуртожитками, інтернатами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;
перерву в навчанні у вищих та професійно-технічних навчальних закладах;
користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування,
профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.
2. Відволікання учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється,
крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
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Стаття 52. Обов’язки вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів
1. Обов’язками вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів відповідно є:
додержання законодавства, моральних, етичних норм;
систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками,
професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;
додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.
2. Випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти
державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов’язані
відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
3. Інші обов’язки осіб, що навчаються, можуть встановлюватися законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутами.
Стаття 53. Додаткові види соціального і матеріального забезпечення
вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних
ординаторів, аспірантів, докторантів
1. Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам може надаватися додатково
соціальна і матеріальна допомога за рахунок місцевих бюджетів, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, коштів громадян, юридичних і фізичних осіб за межами України, благодійних організацій, а також з інших надходжень.
2. При загальноосвітніх закладах утворюються фонди загального
обов’язкового навчання для надання матеріальної допомоги учням, їх оздоровлення, проведення культурних заходів, інших передбачених законодавством витрат. Фонди загального обов’язкового навчання утворюються за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі не меншому трьох відсотків витрат
на утримання шкіл, а також за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, інших джерел.
3. Для учнів, які проживають у сільській місцевості на відстані понад
3 кілометри від школи, забезпечується безкоштовне регулярне підвезення
до школи і зі школи рейсовим транспортом або транспортом підприємств,
установ та організацій.
4. На час виробничого навчання, практики учням і студентам забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці.
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Порядок оплати виконаної роботи під час виробничого навчання і практики визначається Кабінетом Міністрів України.
П’ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу
практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів,
слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.
{Абзац третій частини четвертої статті 53 в редакції Закону № 1158-IV
(1158–15) від 11.09.2003}
Стаття 54. Кадрове забезпечення сфери освіти
1. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати службові обов’язки.
2. Педагогічну діяльність у навчальних закладах здійснюють педагогічні
працівники, у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти – науково-педагогічні працівники.
Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3. Педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі
конкурсного відбору.
4. Педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його
кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання. Порядок атестації
педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.
Рішення атестаційної комісії є підставою для звільнення педагогічного
працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.
{Частина четверта статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Стаття 55. Права педагогічних та науково-педагогічних працівників
1. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:
захист професійної честі, гідності;
вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної
ініціативи;
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індивідуальну педагогічну діяльність;
участь у громадському самоврядуванні;
користування подовженою оплачуваною відпусткою;
забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для
індивідуального і кооперативного будівництва;
придбання для працюючих у сільській місцевості основних продуктів харчування за цінами, встановленими для працівників сільського господарства;
одержання службового житла;
підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм,
форм навчання, навчальних закладів, установ та організацій, що здійснюють
підвищення кваліфікації і перепідготовку.
2. Відволікання педагогічних та науково-педагогічних працівників від
виконання професійних обов’язків не допускається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
Стаття 56. Обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників
Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані:
постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність,
загальну культуру;
забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами,
курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами
навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу
освіти, сприяти розвиткові здібностей дітей, учнів, студентів;
настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком,
народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
готувати учнів та студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння,
миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними
групами;
додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня,
студента;
захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного
насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.
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Стаття 57. Гарантії держави педагогічним, науково-педагогічним
працівникам та іншим категоріям працівників навчальних закладів
1. Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам:
належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;
підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років;
правовий, соціальний, професійний захист;
надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;
{Частину першу статті 57 доповнено абзацом згідно із Законом № 3461-IV
(3461–15) від 22.02.2006}
компенсації, встановлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв’язку
зі змінами в організації виробництва і праці;
призначення і виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;
встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати)
за наукові ступені і вчені звання;
виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок
за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад
3 роки – 10 відсотків, понад 10 років – 20 відсотків, понад 20 років – 30 відсотків;
{Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацом
частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно із Законом
№ 2120-III (2120–14) від 07.12.2000}
{Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацом
частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно із Законом
№ 2905-III (2905–14) від 20.12.2001}
надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;
{Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацом
частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно із Законом
№ 2905-III (2905–14) від 20.12.2001}
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виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги
на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної
плати) при наданні щорічної відпустки;
{Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацом
частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно із Законом
№ 2120-III (2120–14) від 07.12.2000}
{Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацом
частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно із Законом
№ 2905-III (2905–14) від 20.12.2001}
{Абзац дванадцятий частини першої статті 57 виключено на підставі Закону № 107-VI (107–17) від 28.12.2007 – зміну визнано неконституційною
згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710–08) від
22.05.2008}
{Абзац тринадцятий частини першої статті 57 виключено на підставі Закону № 107-VI (107–17) від 28.12.2007 – зміну визнано неконституційною
згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710–08) від
22.05.2008}
{Абзац чотирнадцятий частини першої статті 57 виключено на підставі
Закону № 107-VI (107–17) від 28.12.2007 – зміну визнано неконституційною
згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710–08) від
22.05.2008}
{Абзац п’ятнадцятий частини першої статті 57 виключено на підставі
Закону № 107-VI (107–17) від 28.12.2007 – зміну визнано неконституційною
згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710–08) від
22.05.2008}
2. Держава забезпечує встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним, педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів та установ освіти на основі Єдиної тарифної сітки
(1298–2002-п) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
{Частина друга статті 57 в редакції Закону № 107-VI (107–17) від
28.12.2007 – зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710–08) від 22.05.2008}
{Установити, що у 2005 році положення і норми, передбачені частиною другою статті 57 діють в межах бюджетних призначень на оплату праці у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно із Законами
№ 2285-IV (2285–15) від 23.12.2004, № 2505-IV (2505–15) від 25.03.2005}
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{Щодо дії частини другої статті 57 додатково див. Закони № 2905-III
(2905–14) від 20.12.2001, № 380-IV (380–15) від 26.12.2002, № 1344-IV (1344–
15) від 27.11.2003, № 489-V (489–16) від 19.12.2006, Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2007 (v0a6p710–07) від 09.07.2007}
3. У разі захворювання педагогічного чи науково-педагогічного працівника, яке унеможливлює виконання ним професійних обов’язків і обмежує
перебування в дитячому, учнівському, студентському колективах, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, за ним зберігається попередній середній заробіток. У разі хвороби або каліцтва попередній
середній заробіток виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.
4. Педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і
селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до чинного законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм. Пільги
на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені
абзацом першим цього пункту, надаються працівникам за умови, якщо розмір
наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним
доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний
сукупний доход сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
{Абзац перший частини четвертої статті 57 із змінами, внесеними згідно
із Законом № 107-VI (107–17) від 28.12.2007 – зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710–08)
від 22.05.2008}
{Щодо дії абзацу першого частини четвертої статті 57 додатково див. Закони № 380-IV (380–15) від 26.12.2002, № 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003,
№ 1801-IV (1801–15) від 17.06.2004}
Вони мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства,
сільськогосподарської установи та організації, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі
земельних ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства.
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{Абзац другий частини четвертої статті 57 із змінами, внесеними згідно
із Законом № 1377-IV (1377–15) від 11.12.2003; в редакції Закону № 1694-IV
(1694–15) від 20.04.2004}
Дія абзацу другого цієї частини не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) та земельні ділянки для ведення
особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського
господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку (пай),
земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до закону.
{Частину четверту доповнено абзацом згідно із Законом № 1694-IV
(1694–15) від 20.04.2004}
5. Педагогічним та науково-педагогічним працівникам за рахунок власних коштів навчальних закладів може надаватися матеріальна допомога для
вирішення соціально-побутових питань.
Стаття 58. Заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників
За особливі трудові заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, відзначені знаками,
грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.
{Стаття 58 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI (5460–17)
від 16.10.2012}
Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини
1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.
2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.
3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:
постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати
належні умови для розвитку їх природних здібностей;
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти,
милосердя, шанобливе ставлення до державної мови, регіональних мов або
мов меншин, інших мов і рідної мови, сім’ї, старших за віком, до народних
традицій та звичаїв;
{Абзац третій частини третьої статті 59 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 5029-VI (5029–17) від 03.07.2012}
виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей
українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного
надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;
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сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та
обсягу;
виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
4. Держава надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.
Стаття 60. Права батьків
Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
вибирати навчальний заклад для неповнолітніх дітей;
обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчальних закладів;
звертатися до державних органів управління освітою з питань навчання,
виховання дітей;
захищати у відповідних державних органах і суді законні інтереси своїх дітей.
Розділ IV. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ,
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Стаття 61. Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів
та установ, організацій, підприємств системи освіти
1. Фінансування державних навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних
бюджетів, коштів галузей народного господарства, державних підприємств
і організацій, а також додаткових джерел фінансування.
2. Держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі не меншому десяти відсотків національного доходу, а також валютні асигнування
на основну діяльність.
{Частину третю статті 61 виключено на підставі Закону № 2856-VI
(2856–17) від 23.12.2010}
4. Додатковими джерелами фінансування є:
кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;
плата за надання додаткових освітніх послуг;
кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи,
виконані навчальним закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;
доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
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дотації з місцевих бюджетів;
дивіденди від цінних паперів;
{Абзац сьомий частини четвертої статті 61 в редакції Закону № 107-VI
(107–17) від 28.12.2007 – зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710–08) від 22.05.2008}
{Щодо дії абзацу сьомого частини четвертої статті 61 додатково див. Закон № 489-V (489–16) від 19.12.2006}
валютні надходження;
добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
інші кошти.
5. Розмір плати за весь строк навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється навчальним закладом у грошовій одиниці України – гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.
Розмір плати за весь строк навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між навчальним закладом та особою,
яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або надання додаткових освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього строку навчання. Типовий договір затверджується центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
{Абзац другий частини п’ятої статті 61 із змінами, внесеними згідно
із Законом № 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Розмір плати за весь строк навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг публікується у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та
інформаційних збірниках центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
{Абзац третій частини п’ятої статті 61 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
{Абзац четвертий частини п’ятої статті 61 виключено на підставі Закону
№ 2856-VI (2856–17) від 23.12.2010}
Плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь
строк навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів
або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частками –
помісячно, по семестрах, щорічно.
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{Статтю 61 доповнено частиною 5 згідно із Законом № 2887-III (2887–
14) від 13.12.2001}
{Частину шосту статті 61 виключено на підставі Закону № 2856-VI
(2856–17) від 23.12.2010}
7. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні та галузеві асигнування навчальних закладів та установ, організацій системи освіти не зменшуються.
8. Бюджетні асигнування на освіту та позабюджетні кошти не підлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням.
Стаття 62. Фінансування наукових досліджень
1. Фінансування фундаментальних та пошукових наукових досліджень,
наукових програм, проектів державного значення у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах системи освіти здійснюється на конкурсній основі в обсязі не меншому десяти відсотків державних коштів, що виділяються на утримання вищих навчальних закладів.
2. Фінансування прикладних досліджень, розробок здійснюється за рахунок бюджету та інших джерел, а результати досліджень реалізуються як
товар відповідно до чинного законодавства.
Стаття 63. Матеріально-технічна база навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти
1. Матеріально-технічна база навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності. Майно
навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти належить їм на правах, визначених чинним законодавством.
2. Земельні ділянки державних навчальних закладів, установ та організацій системи освіти передаються їм у постійне користування відповідно
до Земельного кодексу України (2768–14).
3. Навчальні заклади самостійно розпоряджаються прибутками від господарської та іншої передбаченої їх статутами діяльності.
4. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно державних навчальних
закладів, установ, організацій та підприємств системи освіти не підлягають
вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
5. Об’єкти освіти і науки, що фінансуються з бюджету, а також підрозділи, технологічно пов’язані з навчальним та науковим процесом, не підлягають приватизації, перепрофілюванню або використанню не за призначенням.
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6. Потреби державних навчальних закладів та установ, організацій системи освіти для розвитку їх матеріально-технічної бази задовольняються
державою першочергово відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів
України нормативів.
Розділ V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 64. Міжнародне співробітництво у державній системі освіти
1. Навчальні заклади, наукові, науково-виробничі установи системи освіти, органи державного управління освітою мають право укладати договори
про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із навчальними закладами, науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними
організаціями, фондами тощо відповідно до чинного законодавства України.
2. Державні навчальні заклади та наукові, науково-виробничі установи
державної системи освіти, органи державного управління освітою мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства
на основі договорів, укладених ними з іноземними юридичними, фізичними
особами, мати власний валютний рахунок, створювати спільні підприємства.
3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, центральні органи виконавчої влади, яким
підпорядковані навчальні заклади разом з іншими державними установами,
організаціями проводять роботу, пов’язану з встановленням еквівалентності
атестатів і дипломів, міжнародним визнанням навчальних курсів, кваліфікацій, вчених ступенів і звань.
{Частина третя статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
{Частина четверта статті 64 втратила чинність в частині звільнення від
сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України
на підставі Закону № 608/96-ВР від 17.12.96}
4. Держава сприяє міжнародному співробітництву навчальних закладів
та органів управління освітою, виділяє їм відповідні валютні асигнування,
звільняє від оподаткування, сплати мита і митного збору за навчальне, наукове та виробниче обладнання та приладдя, що надходять для них з-за кордону
для навчальних і наукових цілей.
5. Валютні, матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються державними навчальними закладами, науковими, науково-виробничими установами системи освіти для забезпечення їх власної
статутної діяльності згідно з чинним законодавством.
43

Розділ VI. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ
Стаття 65. Міжнародні договори
Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж
ті, що передбачені законодавством України про освіту, то застосовуються
правила міжнародного договору.
Розділ VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОСВІТУ
Стаття 66. Відповідальність за порушення законодавства про освіту
Посадові особи і громадяни, винні в порушенні законодавства про освіту, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Голова Верховної Ради
Української РСР

Л. КРАВЧУК

м. Київ, 23 травня 1991 року
№ 1060-XII
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про загальну середню освіту
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст. 230)
{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1642-III (1642–14) від
06.04.2000, ВВР, 2000, № 27, ст. 213}
{Додатково див. Закон № 2120-III (2120–14) від 07.12.2000, ВВР, 2001,
№ 2–3, ст. 10}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2905-III (2905–14) від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12–13, ст. 92
№ 380-IV (380–15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10–11, ст. 86
№ 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17–18, ст. 250
№ 2285-IV (2285–15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7–8, ст. 162
№ 2505-IV (2505–15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18–19, ст. 267
№ 3235-IV (3235–15) від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10–11, ст. 96
№ 489-V (489–16) від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7–8, ст. 66}
{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2007 (v0a6p710–07)
від 09.07.2007}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 107-VI (107–17) від
28.12.2007, ВВР, 2008, № 5–6, № 7–8, ст. 78 – зміни діють по 31 грудня
2008 року}
{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710–08)
від 22.05.2008}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 309-VI (309–17) від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27–28, ст. 253
№ 2442-VI (2442–17) від 06.07.2010, ВВР, 2010, № 46, ст. 545
№ 3701-VI (3701–17) від 06.09.2011, ВВР, 2012, № 15, ст. 96
№ 5029-VI (5029–17) від 03.07.2012
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
{У тексті Закону слова «Міністерство освіти України» в усіх відмінках замінено словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері освіти» у відповідному відмінку;
слова «Міністерством охорони здоров’я України» замінено словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує ормування державної політики у сфері охорони здоров’я» згідно із Законом № 5460-VI (5460–17) від
16.10.2012}
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному
розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного
суспільства в Україні.
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Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Законодавство України про загальну середню освіту
Законодавство України про загальну середню освіту базується на Конституції України (254 к/96-ВР) і складається з Закону України «Про освіту» (1060–
12), цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Стаття 2. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту
Основними завданнями законодавства України про загальну середню
освіту є: забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття
повної загальної середньої освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти; забезпечення нормативно-правової бази щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти; визначення
структури та змісту загальної середньої освіти; визначення органів управління системою загальної середньої освіти та їх повноважень; визначення прав
та обов’язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про загальну середню освіту.
Стаття 3. Загальна середня освіта
Загальна середня освіта – цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний,
соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності. Загальна середня освіта є обов’язковою основною складовою безперервної освіти. Загальна середня освіта спрямована на забезпечення
всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які грунтуються
на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між
націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.
Стаття 4. Система загальної середньої освіти
Систему загальної середньої освіти становлять: загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які
потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, навчально-виробничі комбінати, позашкільні заклади, науково-методичні установи та органи управління системою загальної середньої освіти, а також професійнотехнічні та вищі навчальні заклади I–II рівнів акредитації, що надають повну
загальну середню освіту.
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Стаття 5. Завдання загальної середньої освіти
Завданнями загальної середньої освіти є:
виховання громадянина України; формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів
(вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності; виховання в учнів
(вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України,
прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і
громадянина; реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних
мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського
народу та інших народів і націй;
{Абзац сьомий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5029-VI
(5029–17) від 03.07.2012}
виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців).
Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти
1. Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак забезпечується
доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.
2. Громадяни України мають право на здобуття повної загальної середньої освіти у приватних навчальних закладах.
3. Здобуття повної загальної середньої освіти у навчальних закладах
незалежно від підпорядкування, типів і форм власності має відповідати вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти.
4. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту у порядку, встановленому для громадян України.
5. Відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми
покладається на їх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, – на осіб, які їх замінюють, або навчальні заклади, де вони виховуються.
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Стаття 7. Мова навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
Мова навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах визначається статтею 20 Закону України «Про засади державної мовної політики» (5029–17).
{Стаття 7 в редакції Закону № 5029-VI (5029–17) від 03.07.2012}
Розділ II. ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ТА ІНШІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Стаття 8. Загальноосвітній навчальний заклад
1. Загальноосвітній навчальний заклад – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на загальну середню освіту. Загальноосвітній
навчальний заклад, заснований на приватній формі власності, здійснює свою
діяльність за наявності ліцензії, виданої в установленому законодавством
України порядку.
2. Загальноосвітній навчальний заклад, що здійснює інноваційну діяльність, може мати статус експериментального. Статус експериментального
не змінює підпорядкування, тип і форму власності загальноосвітнього навчального закладу. Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад затверджується центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
Стаття 9. Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти
1. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім
навчальним закладом (I ступінь – початкова школа, що забезпечує початкову
загальну освіту, II ступінь – основна школа, що забезпечує базову загальну
середню освіту, III ступінь – старша школа, що забезпечує повну загальну
середню освіту, як правило, з профільним спрямуванням навчання), та особливостей учнівського контингенту існують різні типи загальноосвітніх навчальних закладів. Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати
разом або самостійно.
До загальноосвітніх навчальних закладів належать:
школа I–III ступенів;
спеціалізована школа (школа-інтернат) I–III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів;
гімназія (гімназія-інтернат) – навчальний заклад II–III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю;
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колегіум (колегіум-інтернат) – навчальний заклад II–III ступенів філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного профілю;
ліцей (ліцей-інтернат) – навчальний заклад III ступеня з профільним
навчанням та допрофесійною підготовкою (може надавати освітні послуги II ступеня, починаючи з 8 класу);
школа-інтернат I–III ступенів – навчальний заклад з частковим або повним
утриманням за рахунок держави дітей, які потребують соціальної допомоги;
спеціальна школа (школа-інтернат) I–III ступенів – навчальний заклад
для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
санаторна школа (школа-інтернат) I–III ступенів – навчальний заклад
з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування;
школа соціальної реабілітації – навчальний заклад для дітей, які потребують особливих умов виховання (створюється окремо для хлопців і дівчат);
вечірня (змінна) школа II–III ступенів – навчальний заклад для громадян,
які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання;
навчально-реабілітаційний центр – навчальний заклад для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку.
{Частина перша статті 9 в редакції Закону № 2442-VI (2442–17) від
06.07.2010}
2. Інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти:
позашкільний навчально-виховний заклад – навчальний заклад для виховання дітей та задоволення їх потреб у додатковій освіті за інтересами (науковими, технічними, художньо-естетичними, спортивними тощо);
міжшкільний навчально-виробничий комбінат – навчальний заклад для
забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці;
професійно-технічний навчальний заклад – навчальний заклад для забезпечення потреб громадян у професійно-технічній і повній загальній середній освіті;
вищий навчальний заклад I–II рівнів акредитації – навчальний заклад
для задоволення потреб громадян за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра з одночасним завершенням здобуття повної
загальної середньої освіти.
3. Загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати у своєму складі
класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, класи
(групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
{Абзац перший частини третьої статті 9 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 2442-VI (2442–17) від 06.07.2010}
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Загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності можуть мати у своєму складі інтернати з частковим або
повним утриманням учнів (вихованців) за рахунок власника.
Загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати навчально-виховні комплекси у складі навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації
для задоволення допрофесійних і професійних запитів громадян, а також навчально-виховні об’єднання з дошкільними та позашкільними навчальними
закладами для задоволення освітніх і культурно-освітніх потреб.
Загальноосвітні навчальні заклади для задоволення допрофесійних, професійних запитів та культурно-освітніх потреб громадян можуть входити до складу
освітніх округів, спілок, інших об’єднань, у тому числі за участі навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти різних типів і рівнів акредитації, закладів культури, фізичної культури та спорту, підприємств і громадських організацій. Положення про
освітній округ затверджується Кабінетом Міністрів України (777–2010-п).
{Частину третю статті 9 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом
№ 2442-VI (2442–17) від 06.07.2010}
4. Перелік спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
5. Положення про загальноосвітні навчальні заклади (964–2000-п, 778–
2010-п) затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Загальноосвітній навчальний заклад на основі Положення про загальноосвітні навчальні заклади розробляє статут, який затверджується власником
(для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів – відповідним органом управління освітою) та реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.
Стаття 10. Статус загальноосвітнього навчального закладу
1. Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою. За своїми
організаційно-правовими формами загальноосвітні навчальні заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власності.
2. Статус державного має загальноосвітній навчальний заклад, заснований на державній формі власності.
3. Статус комунального має загальноосвітній навчальний заклад, заснований на комунальній формі власності.
4. Статус приватного має загальноосвітній навчальний заклад, заснований на приватній формі власності.
50

Стаття 11. Створення, реорганізація та ліквідація загальноосвітнього
навчального закладу
1. Державні та комунальні загальноосвітні навчальні заклади створюються відповідно центральними, місцевими органами виконавчої влади або
органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних,
національних, культурно-освітніх і мовних потреб за наявності необхідної
кількості учнів (вихованців) відповідно до встановлених нормативів наповнюваності класів, необхідної матеріально-технічної та науково-методичної
бази, педагогічних кадрів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
2. Рішення про створення комунальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, приймаються Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
3. Рішення про створення гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих
шкіл (шкіл-інтернатів), заснованих на комунальній формі власності, приймаються за поданням відповідних органів управління освітою Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями.
4. Рішення про створення загальноосвітнього навчального закладу, заснованого на приватній формі власності, приймається засновником (власником) у порядку, встановленому законодавством України.
5. Рішення про створення шкіл соціальної реабілітації, їх підпорядкованість і джерела фінансування приймається Кабінетом Міністрів України
за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
6. Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів проводяться у порядку, встановленому законодавством України. Реорганізація
і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, заснованих на комунальній формі власності, допускаються лише за згодою територіальних громад.
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Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Стаття 12. Термін навчання
1. Термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I–III ступенів становить 11 років:
{Абзац перший частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 2442-VI (2442–17) від 06.07.2010}
у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня – 4 роки;
у загальноосвітніх навчальних закладах II ступеня – 5 років;
у загальноосвітніх навчальних закладах III ступеня – 2 роки.
{Абзац четвертий частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно
із Законом № 2442-VI (2442–17) від 06.07.2010}
2. Термін навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (585–2003-п),
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3. У професійно-технічних та вищих навчальних закладах I–II рівнів
акредитації термін здобуття повної загальної середньої освіти встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
Стаття 13. Форми навчання
Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах
здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері освіти. Бажаючим надається право
і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів
екстерном.
Стаття 14. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів
1. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 30 учнів.
2. У загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але
повинна становити не менше п’яти осіб. При меншій кількості учнів у класі
заняття проводяться за індивідуальною формою навчання.
3. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму52

вання державної політики у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової
політики.
{Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
4. Для спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) кількість
учнів у класі визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони здоров’я і центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної фінансової політики.
{Частина четверта статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
5. Кількість учнів у групах продовженого дня та вихованців у групах
загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів визначається центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної фінансової політики.
{Частина п’ята статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Стаття 15. Навчальні плани та навантаження учнів
1. Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів (далі –
Базовий навчальний план) визначає структуру та зміст загальної середньої
освіти через інваріантну і варіативну складові, які встановлюють погодинне та
змістове співвідношення між освітніми галузями (циклами навчальних предметів), гранично допустиме навчальне навантаження учнів та загальнорічну
кількість навчальних годин. Інваріантна складова змісту загальної середньої
освіти формується на державному рівні, є єдиною для всіх закладів загальної
середньої освіти, визначається через освітні галузі Базового навчального плану. Варіативна складова змісту загальної середньої освіти формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх запитів учнів (вихованців). Базовий навчальний план для
загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів
і форм власності затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. На основі Базового навчального плану центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти затверджує
типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від
підпорядкування, типів і форм власності. У типових навчальних планах освітні
галузі реалізуються в навчальні предмети та курси інваріантної та варіативної
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складових змісту загальної середньої освіти. Типові навчальні плани встановлюють сумарне гранично допустиме навчальне навантаження учнів.
{Абзац другий частини другої статті 15 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 2442-VI (2442–17) від 06.07.2010}
{Абзац третій частини другої статті 15 виключено на підставі Закону
№ 2442-VI (2442–17) від 06.07.2010}
{Абзац четвертий частини другої статті 15 виключено на підставі Закону
№ 2442-VI (2442–17) від 06.07.2010}
{Абзац п’ятий частини другої статті 15 виключено на підставі Закону
№ 2442-VI (2442–17) від 06.07.2010}
{Абзац шостий частини другої статті 15 виключено на підставі Закону
№ 2442-VI (2442–17) від 06.07.2010}
{Абзац сьомий частини другої статті 15 виключено на підставі Закону
№ 2442-VI (2442–17) від 06.07.2010}
{Абзац восьмий частини другої статті 15 виключено на підставі Закону
№ 2442-VI (2442–17) від 06.07.2010}
3. На основі типових навчальних планів загальноосвітнім навчальним
закладом складається робочий навчальний план з конкретизацією варіативної
складової і визначенням профілю навчання.
Робочі навчальні плани державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів затверджуються відповідним органом управління освітою.
Робочі навчальні плани приватних загальноосвітніх навчальних закладів погоджуються з відповідними органами управління освітою.
Робочі навчальні плани професійно-технічних і вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації, в частині здобуття повної загальної середньої
освіти, розробляються на основі типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів та погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
Експериментальні робочі навчальні плани складаються, з урахуванням
типових навчальних планів, загальноосвітніми навчальними закладами, що
мають статус експериментальних.
Запровадження експериментальних робочих навчальних планів, нових
освітніх програм, педагогічних новацій і технологій можливе лише за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
Стаття 16. Навчальний рік та режим роботи загальноосвітнього навчального закладу
1. Навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно
від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань –
1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
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{Частину другу статті 16 виключено на підставі Закону № 2442-VI
(2442–17) від 06.07.2010}
3. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами) та
тривалість навчального тижня встановлюються загальноосвітнім навчальним
закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.
4. Режим роботи загальноосвітнього навчального закладу визначається
ним на основі нормативно-правових актів та за погодженням з відповідним
органом державної санітарно-епідеміологічної служби.
5. Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин,
у п’ятих – одинадцятих класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та органами державної санітарно-епідеміологічної служби.
{Абзац перший частини п’ятої статті 16 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 2442-VI (2442–17) від 06.07.2010}
Різниця в часі навчальних годин перших – четвертих класів обов’язково
обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.
6. Тривалість канікул у загальноосвітніх навчальних закладах протягом
навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.
Стаття 17. Виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах
1. Виховання учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах
здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.
Цілі виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших
нормативно-правових актах України.
2. У загальноосвітніх навчальних закладах забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
3. Примусове залучення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних
закладів до вступу в будь-які об’єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.
Стаття 18. Зарахування учнів
1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за загальноосвітніми навчальними закладами відповідні те55

риторії обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які
мають їх відвідувати.
2. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, за наявності
медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту
(крім учнів першого класу).
3. Зарахування учнів до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл
(шкіл-інтернатів) проводиться у порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
4. Зарахування учнів до загальноосвітньої санаторної школи (школи-інтернату) проводиться у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти
та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
5. Направлення учнів (вихованців) до шкіл соціальної реабілітації та дострокове звільнення їх із цих навчальних закладів здійснюються за рішенням суду.
6. Зарахування та добір дітей для навчання у спеціальних загальноосвітніх
школах (школах-інтернатах), їх переведення з одного типу таких навчальних
закладів до іншого проводиться за висновком відповідних психолого-медикопедагогічних консультацій у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
7. Забороняється перевіряти рівень знань під час зарахування дітей
до загальноосвітнього навчального закладу, крім гімназій, ліцеїв, колегіумів,
спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).
{Статтю 18 доповнено частиною 7 на підставі Закону № 3701-VI (3701–17)
від 06.09.2011}
Розділ IV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Стаття 19. Учасники навчально-виховного процесу
Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах є: учні (вихованці); керівники; педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі; інші спеціалісти; батьки або особи, які їх замінюють.
Стаття 20. Учень (вихованець)
1. Учень (вихованець) – особа, яка навчається і виховується в одному
із загальноосвітніх навчальних закладів. Зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється, як правило, з 6 років.
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2. Статус учнів (вихованців) як учасників навчально-виховного процесу
у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та обов’язки визначаються
цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 21. Соціальний захист учнів (вихованців)
1. Учням (вихованцям) загальноосвітніх навчальних закладів може подаватися додатково соціальна і матеріальна допомога за рахунок коштів центральних органів виконавчої влади та місцевих бюджетів, коштів юридичних
і фізичних осіб України та громадян, які проживають за її межами, а також коштів фонду загальнообов’язкового навчання та за рахунок інших надходжень.
Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від
підпорядкування, типів і форм власності мають право на пільговий проїзд
міським та приміським пасажирським транспортом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості забезпечуються транспортом до місця навчання і додому безоплатно.
2. Діти з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату забезпечуються
засобами індивідуальної корекції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
3. Вихованці шкіл-інтернатів усіх типів з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному утриманні. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які
навчаються в інших загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечуються
харчуванням, одягом та іншими послугами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Утримання вихованців, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у спеціальних загальноосвітніх школах
(школах-інтернатах) здійснюється за рахунок держави.
4. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, працевлаштовуються або продовжують навчання згідно з одержаною освітою у порядку,
встановленому законодавством України.
Стаття 22. Охорона та зміцнення здоров’я учнів (вихованців)
1. Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя
учнів (вихованців).
2. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від
підпорядкування, типів і форм власності забезпечуються медичним обслуго57

вуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату
цих закладів або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку (1318–
2009-п), встановленому Кабінетом Міністрів України. Заклади охорони
здоров’я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров’я
щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних
заходів у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.
(Частина друга абзацу другого статті 22 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 1642-III (1642–14) від 06.04.2000)
3. Відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів
і форм власності додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарнопротиепідемічних правил і норм покладається на засновників (власників), керівників цих навчальних закладів. Норми та порядок організації харчування
учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються
Кабінетом Міністрів України.
(Частина третя статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1642-III (1642–14) від 06.04.2000)
4. Контроль за охороною здоров’я та якістю харчування учнів (вихованців) покладається на органи охорони здоров’я.
Стаття 23. Заохочення учнів (вихованців)
Для учнів (вихованців) встановлюються різні види морального стимулювання та матеріального заохочення, передбачені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти,
іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
статутом загальноосвітнього навчального закладу.
Стаття 24. Педагогічні працівники
1. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої
дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи
загальної середньої освіти. Перелік посад педагогічних працівників системи
загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.
2. Посаду керівника загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може займати особа, яка є
громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або
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магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла
атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері освіти.
Стаття 25. Педагогічне навантаження
1. Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального
закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності – час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.
(Дію абзацу другого частини першої статті 25 зупинено на 2004 рік згідно із Законом № 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003)
(Дію абзацу другого частини першої статті 25 зупинено на 2003 рік згідно із Законом № 380-IV (380–15) від 26.12.2002)
(Дію абзацу другого частини першої статті 25 зупинено на 2002 рік згідно із Законом № 2905-III (2905–14) від 20.12.2001)
Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види
педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки:
(Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацом
другим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно
із Законом № 2120-III (2120–14) від 07.12.2000)
(Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацом
другим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно
із Законом № 2905-III (2905–14) від 20.12.2001)
(Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені абзацом
другим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік згідно
із Законом № 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003)
(Дію абзацу третього частини першої статті 25 зупинено на 2004 рік
згідно із Законом № 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003)
(Дію абзацу третього частини першої статті 25 зупинено на 2003 рік
згідно із Законом № 380-IV (380–15) від 26.12.2002)
(Дію абзацу третього частини першої статті 25 зупинено на 2002 рік
згідно із Законом № 2905-III (2905–14) від 20.12.2001) класне керівництво –
20–25 відсотків;
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(Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацом
третім частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно
із Законом № 2120-III (2120–14) від 07.12.2000)
(Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацом
третім частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно
із Законом № 2905-III (2905–14) від 20.12.2001)
(Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені абзацом
третім частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік згідно
із Законом № 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003)
(Дію абзацу четвертого частини першої статті 25 зупинено на 2004 рік
згідно із Законом № 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003)
(Дію абзацу четвертого частини першої статті 25 зупинено на 2003 рік
згідно із Законом № 380-IV (380–15) від 26.12.2002)
(Дію абзацу четвертого частини першої статті 25 зупинено на 2002 рік
згідно із Законом № 2905-III (2905–14) від 20.12.2001)
перевірка зошитів – 10–20 відсотків;
(Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацом
четвертим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік
згідно із Законом № 2120-III (2120–14) від 07.12.2000)
(Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацом
четвертим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік
згідно із Законом № 2905-III (2905–14) від 20.12.2001)
(Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені абзацом
четвертим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік
згідно із Законом № 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003)
(Дію абзацу п’ятого частини першої статті 25 зупинено на 2004 рік згідно із Законом № 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003)
(Дію абзацу п’ятого частини першої статті 25 зупинено на 2003 рік згідно із Законом № 380-IV (380–15) від 26.12.2002)
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(Дію абзацу п’ятого частини першої статті 25 зупинено на 2002 рік згідно із Законом № 2905-III (2905–14) від 20.12.2001) завідування:
(Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацом
п’ятим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно
із Законом № 2120-III (2120–14) від 07.12.2000)
(Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацом
п’ятим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно
із Законом № 2905-III (2905–14) від 20.12.2001)
(Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені абзацом
п’ятим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік згідно
із Законом № 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003)
(Дію абзацу шостого частини першої статті 25 зупинено на 2004 рік згідно із Законом № 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003)
(Дію абзацу шостого частини першої статті 25 зупинено на 2003 рік згідно із Законом № 380-IV (380–15) від 26.12.2002)
(Дію абзацу шостого частини першої статті 25 зупинено на 2002 рік згідно із Законом № 2905-III (2905–14) від 20.12.2001)
майстернями – 15–20 відсотків;
(Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацом
шостим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно
із Законом № 2120-III (2120–14) від 07.12.2000)
(Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацом
шостим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно
із Законом № 2905-III (2905–14) від 20.12.2001)
(Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені абзацом
шостим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік згідно
із Законом № 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003)
(Дію абзацу сьомого частини першої статті 25 зупинено на 2004 рік згідно із Законом № 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003)
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(Дію абзацу сьомого частини першої статті 25 зупинено на 2003 рік згідно із Законом № 380-IV (380–15) від 26.12.2002)
(Дію абзацу сьомого частини першої статті 25 зупинено на 2002 рік згідно із Законом № 2905-III (2905–14) від 20.12.2001)
навчальними кабінетами – 10–15 відсотків;
(Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацом
сьомим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно
із Законом № 2120-III (2120–14) від 07.12.2000)
(Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацом
сьомим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно
із Законом № 2905-III (2905–14) від 20.12.2001)
(Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені абзацом
сьомим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік згідно
із Законом № 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003)
(Дію абзацу восьмого частини першої статті 25 зупинено на 2004 рік
згідно із Законом № 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003)
(Дію абзацу восьмого частини першої статті 25 зупинено на 2003 рік
згідно із Законом № 380-IV (380–15) від 26.12.2002)
(Дію абзацу восьмого частини першої статті 25 зупинено на 2002 рік гідно із Законом № 2905-III (2905–14) від 20.12.2001)
навчально-дослідними ділянками – 10–15 відсотків.
(Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацом
восьмим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік
згідно із Законом № 2120-III (2120–14) від 07.12.2000)
(Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацом
восьмим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік
згідно із Законом № 2905-III (2905–14) від 20.12.2001)
(Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені абзацом
восьмим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розра62

хунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік
згідно із Законом № 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003)
Розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.
Педагогічне навантаження вихователя загальноосвітнього навчального
закладу становить 30 годин, вихователя загальноосвітньої спеціальної школи
(школи-інтернату) – 25 годин на тиждень, що становить тарифну ставку.
Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Розподіл педагогічного навантаження у загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється його керівником і затверджується відповідним органом управління освітою.
2. Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом
менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року
допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного
працівника з додержанням законодавства України про працю.
Стаття 26. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти
1. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти регулюються
законодавством України про працю, Законом України «Про освіту» (1060–
12), цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
2. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника державного
та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює відповідний орган управління освітою. Призначення на посаду та звільнення з посади
заступників керівника та інших педагогічних працівників державного та комунального загально-освітнього навчального закладу здійснюється відповідним органом управління освітою за поданням керівника загальноосвітнього
навчального закладу. Призначення на посаду та звільнення з посади інших
працівників державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює його керівник. Призначення на посаду та звільнення з посади
керівника і заступників керівника приватного загальноосвітнього навчального закладу здійснює його власник за погодженням з відповідним органом
управління освітою. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників приватного загальноосвітнього навчального закладу здійснює його власник.
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3. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних
обов’язків на виконання робіт, не передбачених трудовим договором, без
згоди педагогічного працівника не допускається. Відмова педагогічного працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, не може
бути підставою для його звільнення з посади, крім випадків, встановлених
законодавством.
4. Педагогічному працівнику – призовнику, який має вищу педагогічну
освіту і основним місцем роботи якого є загальноосвітній навчальний заклад,
надається відстрочка від призову на строкову військову службу на весь період
його роботи за спеціальністю.
Стаття 27. Атестація педагогічних працівників
1. Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов’язковою
і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового
положення про атестацію педагогічних працівників (z0176–93), затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
2. За результатами атестації педагогічних працівників загальноосвітніх
навчальних закладів визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст
другої категорії, спеціаліст першої категорії і спеціаліст вищої категорії) та
може бути присвоєно педагогічне звання (старший учитель, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-організатор-методист тощо). Положення
про кваліфікаційні категорії та педагогічні звання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
Стаття 28. Права та обов’язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти
Права та обов’язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти визначаються Конституцією України (254 к/96-ВР), Законом
України «Про освіту», Кодексом законів про працю України (322–08), цим
Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 29. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють
1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;
приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;
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обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів;
звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;
захищати законні інтереси дітей.
2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої
освіти за будь-якою формою навчання;
постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати
належні умови для розвитку їх природних здібностей;
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти,
милосердя, шанобливе ставлення до сім’ї, старших за віком, державної, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
{Абзац четвертий частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно
із Законом № 5029-VI (5029–17) від 03.07.2012}
виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей
Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання
та навколишнього природного середовища, любов до України.
3. У разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, всупереч висновку
відповідної психолого-медико-педагогічної консультації відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату), навчання дитини проводиться за індивідуальною формою.
Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Стаття 30. Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти
1. Державний стандарт загальної середньої освіти – зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників
шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні.
2. Додержання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти
є обов’язковим для загальноосвітніх навчальних закладів, а також професійно-технічних та вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації незалежно
від підпорядкування, типів і форм власності.
Стаття 31. Розроблення та затвердження Державного стандарту загальної середньої освіти
1. Державний стандарт загальної середньої освіти розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
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політики у сфері освіти разом з Національною академією наук України та Національною академією педагогічних наук України. Державний стандарт загальної середньої освіти (24–2004-п, 462–2011-п) затверджується Кабінетом
Міністрів України і переглядається не рідше одного разу на 10 років.
{Абзац перший частини першої статті 31 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Зміна змісту і обсягу Державного стандарту загальної середньої освіти
іншими органами виконавчої влади не допускається.
2. Навчально-методичне забезпечення реалізації Державного стандарту
загальної середньої освіти здійснюється центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері освіти.
{Частина друга статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Стаття 32. Структура Державного стандарту загальної середньої
освіти
Структуру Державного стандарту загальної середньої освіти складають:
Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів;
загальна характеристика інваріантної та варіативної складових змісту
загальної середньої освіти;
державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів (вихованців).
Стаття 33. Додержання Державного стандарту загальної середньої
освіти
Обов’язком загальноосвітнього навчального закладу щодо додержання
Державного стандарту загальної середньої освіти є:
виконання інваріантної складової змісту загальної середньої освіти;
визначення предметної спрямованості варіативної складової змісту загальної середньої освіти, її змістовного наповнення і форм реалізації на кожному ступені загальної середньої освіти за погодженням з відповідними органами управління освітою;
вибір і використання освітніх програм, навчальних курсів, посібників
до варіативної складової змісту загальної середньої освіти у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
Стаття 34. Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців)
1. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (вихованців), які закінчили загальноосвітній навчальний заклад I, II і III ступенів, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної
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підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
2. Поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу здійснює загальноосвітній навчальний заклад.
3. Переведення учнів (вихованців) до наступного класу загальноосвітнього навчального закладу здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
4. Переведення учнів (вихованців) до іншого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється за наявності особових справ учнів (вихованців) встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері освіти зразка.
5. Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступенів
видається відповідний документ про освіту. Зразки документів про загальну
середню освіту затверджує Кабінет Міністрів України. Виготовлення документів про загальну середню освіту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
(Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені частиною
п’ятою статті 34 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом
Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік згідно із Законом
№ 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003)
Розділ VI. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Стаття 35. Органи управління системою загальної середньої освіти
Управління системою загальної середньої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, іншими центральними органами виконавчої влади, яким
підпорядковані навчальні заклади, зазначені у частині другій статті 9 цього
Закону, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, обласними, Київською та Севастопольською міською, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, а також
органами місцевого самоврядування.
{Стаття 35 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI (5460–17)
від 16.10.2012}
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Стаття 36. Основні завдання органів управління системою загальної середньої освіти
Основними завданнями органів управління системою загальної середньої освіти є:
створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої
освіти;
прогнозування розвитку загальної середньої освіти, мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб громадян;
атестація навчальних закладів системи загальної середньої освіти, оприлюднення результатів атестації через засоби масової інформації;
ліцензування загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на приватній формі власності;
контроль за додержанням Державного стандарту загальної середньої
освіти, навчально-методичне керівництво та державне інспектування загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм
власності;
забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту
прав педагогічних працівників, психологів, бібліотекарів, інших спеціалістів,
які беруть участь у навчально-виховному процесі, учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів;
сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх навчальних закладах;
комплектування системи загальної середньої освіти педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами.
Стаття 37. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти:
здійснює в межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання
відносин у системі загальної середньої освіти;
розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України нормативи матеріально-технічного та фінансового забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти;
визначає перспективи розвитку системи загальної середньої освіти; визначає загальну стратегію моніторингу якості загальної середньої освіти та
забезпечує його проведення;
розробляє, впроваджує Державний стандарт загальної середньої освіти;
визначає порядок атестації педагогічних працівників загальноосвітніх
навчальних закладів;
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приймає рішення щодо організації інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти, координує та контролює її проведення;
затверджує типові переліки обов’язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури;
здійснює міжнародне співробітництво у встановленому законодавством
порядку;
здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього
актами Президента України.
Акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти, прийняті у межах його повноважень, є
обов’язковими для інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування, загальноосвітніх навчальних закладів
незалежно від типів і форм власності.
{Частина перша статті 37 в редакції Закону № 5460-VI (5460–17) від
16.10.2012}
2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері освіти:
контролює додержання Державного стандарту загальної середньої освіти;
контролює діяльність органів управління освітою та навчальних закладів системи загальної середньої освіти;
організовує нормативне, програмне, науково-методичне та інформаційне
забезпечення системи загальної середньої освіти;
організовує підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, в тому числі керівних кадрів, у системі загальної середньої освіти;
забезпечує підготовку і видання підручників, посібників, методичної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, схвалює їх видання, організовує замовлення через відповідні місцеві органи управління освітою;
забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав
педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь у навчально-виховному процесі, учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів;
заохочує педагогічних працівників;
організовує забезпечення педагогічних працівників підручниками, посібниками та методичною літературою;
забезпечує проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої
освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів;
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здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього
актами Президента України.
{Частина статті 37 в редакції Закону № 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в галузі загальної середньої
освіти в межах їх компетенції:
забезпечують реалізацію державної політики у сфері загальної середньої освіти на відповідній території;
контролюють додержання вимог законів та інших нормативно-правових
актів у галузі освіти, обов’язкове виконання Державного стандарту загальної
середньої освіти всіма навчальними закладами системи загальної середньої
освіти, розташованими на їх території;
беруть участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту
загальної середньої освіти;
створюють умови для одержання громадянами повної загальної середньої освіти;
у разі ліквідації в установленому законодавством порядку загальноосвітнього навчального закладу, заснованого на комунальній формі власності,
вживають заходів щодо влаштування учнів (вихованців) до інших загальноосвітніх навчальних закладів;
організовують нормативне, програмне, матеріальне, науково-методичне
забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників;
здійснюють добір, призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, державних і комунальних
загальноосвітніх навчальних закладів;
забезпечують педагогічних працівників підручниками, посібниками, методичною літературою;
проводять атестацію навчальних закладів системи загальної середньої
освіти, розташованих на їх територіях, оприлюднюють результати атестації;
сприяють проведенню інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти;
забезпечують соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів,
які беруть участь в навчально-виховному процесі, учнів (вихованців);
здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України
(254 к/96-ВР), Конституції Автономної Республіки Крим (350–14), законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР), «Про освіту»
(1060–12) та положень про них.
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Стаття 38. Повноваження загальноосвітнього навчального закладу
Загальноосвітній навчальний заклад:
реалізує положення Конституції України, Закону України «Про освіту»,
цього Закону, інших нормативно-правових актів у галузі освіти;
задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної
загальної середньої освіти;
забезпечує єдність навчання і виховання;
розробляє та реалізує варіативну складову змісту загальної середньої
освіти;
створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації
та здійснення навчально-виховного процесу;
забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державному
стандарту загальної середньої освіти;
охороняє життя і здоров’я учнів (вихованців), педагогічних та інших
працівників загальноосвітнього навчального закладу;
формує в учнів (вихованців) засади здорового способу життя, гігієнічні
навички;
забезпечує добір і розстановку кадрів (крім педагогічних працівників
державного і комунального загальноосвітнього навчального закладу);
встановлює відповідно до законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;
додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
видає документи про освіту встановленого зразка;
здійснює інші повноваження відповідно до статуту загальноосвітнього
навчального закладу.
Стаття 39. Управління та громадське самоврядування загальноосвітнього навчального закладу
1. Керівництво загальноосвітнім навчальним закладом здійснює директор.
Колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Положенням про
загальноосвітні навчальні заклади.
2. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу загальноосвітнього
навчального закладу.
3. У загальноосвітніх навчальних закладах можуть функціонувати методичні об’єднання, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та
спеціалістів певного професійного спрямування.
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Стаття 40. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів
1. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється
з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної
середньої освіти.
2. Державний нагляд (контроль) у галузі загальної середньої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, та місцевими органами управління освітою.
Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, визначаються Законом України «Про освіту»
(1060–12).
{Частина друга статті 40 в редакції Закону № 5460-VI (5460–17) від
16.10.2012}
3. Основною формою державного контролю за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері освіти. Результати державної атестації оприлюднюються.
Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти за поданням органу громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу або відповідного органу управління освітою.
Розділ VII. НАУКОВо-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Стаття 41. Завдання науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти
Завданнями науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти є:
координація діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти,
методичних кабінетів та методичних об’єднань педагогічних працівників;
розроблення і видання навчальних програм, навчально-методичних та
навчально-наочних посібників;
організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, системи загальної середньої освіти;
вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вироблення відповідних рекомендацій;
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організація співпраці з вищими навчальними закладами всіх рівнів акредитації для підвищення ефективності навчально-методичного забезпечення;
висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки
та педагогічного досвіду.
Стаття 42. Здійснення науково-методичного забезпечення системи
загальної середньої освіти
Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері освіти, підпорядковані йому науково-методичні установи та вищі навчальні заклади, а також Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Національної академії педагогічних наук України, Кримський республіканський,
обласні, Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, районні (міські) методичні кабінети, науково-дослідні установи
Академії педагогічних наук України та Національної академії наук України.
{Стаття 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI (5460–17)
від 16.10.2012}
Розділ VIII. ФІНАНСОВо-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ,
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Стаття 43. Фінансово-господарська діяльність загальноосвітніх навчальних закладів
1. Фінансово-господарська діяльність загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до цього Закону, законів України «Про освіту» (1060–12), «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР), Бюджетного кодексу України (2542–14) та інших нормативно-правових актів.
2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази загальноосвітніх
навчальних закладів фінансуються за рахунок коштів засновників (власників)
цих закладів.
{Стаття 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI (107–17)
від 28.12.2007 – зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710–08) від 22.05.2008; в редакції Закону
№ 309-VI (309–17) від 03.06.2008}
Стаття 44. Матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних
закладів
1. Матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів
включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні за73

соби, службове житло та інші цінності. Майно загальноосвітніх навчальних
закладів належить їм на правах, визначених законодавством України.
2. Вимоги до матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних
закладів визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними
нормами і правилами, а також типовими переліками обов’язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.
Стаття 45. Штатні розписи загальноосвітніх навчальних закладів
1. Штатні розписи державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і типів встановлюються відповідним органом управління освітою на підставі Типових штатних нормативів
загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
освіти.
2. Штатні розписи приватних загальноосвітніх навчальних закладів
встановлюються засновником (власником).
Розділ IX. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 46. Міжнародне співробітництво у системі загальної середньої освіти
Органи управління системою загальної середньої освіти, установи і навчальні заклади системи загальної середньої освіти мають право укладати
угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними
організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.
Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі загальної середньої освіти.
Розділ X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту
1. Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про загальну середню освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.
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2. Шкода, заподіяна учнями (вихованцями) загальноосвітньому навчальному закладу, відшкодовується відповідно до законодавства України.
3. Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх
неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав.
Розділ XI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 48. Набрання чинності цим Законом
1. Закон України «Про загальну середню освіту» набирає чинності з дня
його опублікування, крім:
частини першої статті 12 щодо терміну навчання для здобуття повної
загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I–III ступенів, яка набирає чинності з 1 вересня 2001 року і поширюється на учнів, які
почнуть навчатися в першому класі 2001 року і в наступні роки;
частини першої статті 14 щодо наповнюваності класів загальноосвітніх
навчальних закладів учнями, яка набирає чинності з 1 вересня 1999 року і поширюється на класи, що будуть створені, починаючи з 1 вересня 1999 року;
частини другої статті 15 щодо навчального навантаження учнів, абзаців першого – восьмого частини першої статті 25 щодо педагогічного навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу, частини другої
статті 43 щодо виплати педагогічним працівникам, спеціалістам та обслуговуючому персоналу державних і комунальних загальноосвітніх навчальних
закладів незалежно від підпорядкування і типів заробітної плати та інших
виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» (1060–12), які
набирають чинності з 1 вересня 2001 року;
частини п’ятої статті 16 щодо тривалості уроків у загальноосвітніх навчальних закладах, яка набирає чинності з 1 вересня 1999 року.
Частина перша статті 24 щодо обов’язковості відповідної педагогічної
освіти для педагогічного працівника поширюється на осіб, які будуть призначатися на посади педагогічних працівників у навчальних закладах системи
загальної середньої освіти, з дня набрання чинності цим Законом.
2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів
у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом року з дня прийняття цього
Закону:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
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забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
4. Друге речення частини першої статті 17 Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» (2232–12)
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 385; 1993 р., № 49,
ст. 457; 1997 р., № 29, ст. 193) викласти в такій редакції:
«Така відстрочка надається також призовникам – педагогічним працівникам з вищою педагогічною освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, на весь період їх роботи за спеціальністю»
Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ, 13 травня 1999 року
№ 651-XIV
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про позашкільну освіту
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 46, ст. 393)
{Додатково див. Закон № 2120-III (2120–14) від 07.12.2000, ВВР, 2001,
№ 2–3, ст. 10}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2905-III (2905–14) від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12–13, ст. 92
№ 380-IV (380–15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10–11, ст. 86
№ 860-IV (860–15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст. 300
№ 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17–18, ст. 250
№ 2626-IV (2626–15) від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 28, ст. 372
№ 876-V (876–16) від 05.04.2007, ВВР, 2007, № 27, ст. 363
№ 2555-VI (2555–17) від 23.09.2010, ВВР, 2011, № 6, ст. 41
Кодексом
№ 2755-VI (2755–17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13–14,
15–16, № 17, ст. 112
Законами
№ 5029-VI (5029–17) від 03.07.2012
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
{У тексті Закону слова «Міністерство економіки України» в усіх відмінках
замінено словами «центральний орган виконавчої влади з питань економічної
політики» у відповідному відмінку згідно із Законом № 860-IV (860–15) від
22.05.2003}
{У тексті Закону слова «спеціально уповноважений орган виконавчої
влади в галузі освіти» в усіх відмінках замінено словами «центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
у сфері освіти» у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI (5460–17)
від 16.10.2012}
Цей Закон відповідно до Конституції України (254 к/96-ВР) визначає
державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та виховні засади.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:
система позашкільної освіти – освітня підсистема, що включає державні, комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади; інші навчальні
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заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний
час (загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні
навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I–II рівнів акредитації); гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об’єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних
та вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації; клуби та об’єднання
за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи; фонди, асоціації, діяльність яких пов’язана із функціонуванням позашкільної освіти; відповідні органи управління позашкільною
освітою і науково-методичні установи;
позашкільна освіта – сукупність знань, умінь та навичок, що отримують
вихованці, учні і слухачі в позашкільних навчальних закладах у час, вільний
від навчання в загальноосвітніх та інших навчальних закладах;
позашкільний навчальний заклад – складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує
потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний
і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного
дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців,
учнів і слухачів;
філії позашкільного навчального закладу – структурно відокремлені
підрозділи позашкільного навчального закладу, що знаходяться поза межами розташування основного позашкільного навчального закладу і виконують таку ж освітню діяльність, як основний позашкільний навчальний заклад
в цілому або за окремими її напрямами;
педагогічне навантаження педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів – час, призначений для здійснення навчально-виховного
процесу педагогічними працівниками позашкільного навчального закладу;
освітня діяльність позашкільного навчального закладу – процес надання
знань, формування вмінь і навичок з різних напрямів позашкільної освіти,
розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей відповідно
до задатків та запитів особи;
вихованці – особи, які відвідують гуртки, клуби, творчі об’єднання, секції позашкільного навчального закладу за інтересами, здібностями та нахилами, отримують допрофесійну підготовку;
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учні – особи, які відвідують класи та інші творчі об’єднання позашкільного навчального закладу, навчально-виховна робота в яких організована
у формі класно-урочної або іншої системи;
слухачі – особи, які проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва.
Стаття 2. Законодавство України про позашкільну освіту
Законодавство України про позашкільну освіту базується на Конституції
України і складається із Закону України «Про освіту» (1060–12), цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів.
Стаття 3. Завдання Закону України «Про позашкільну освіту»
Завданнями цього Закону є:
забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти;
визначення основних засад державної політики щодо позашкільної освіти;
створення нормативно-правової бази для подальшого розвитку позашкільної освіти;
встановлення правових засад діяльності позашкільних навчальних закладів;
визначення основних напрямів, змісту і форм навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах;
визначення прав та обов’язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про позашкільну освіту;
створення умов для благодійної діяльності юридичних і фізичних осіб з
метою розвитку позашкільної освіти;
регулювання відносин між органами державної влади і навчальними закладами, установами та організаціями, які визначають зміст, форми і методи
позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів;
створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів позашкільних навчальних закладів.
Стаття 4. Позашкільна освіта
Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної
Конституцією України, Законом України «Про освіту», цим Законом, і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.
Стаття 5. Структура позашкільної освіти
Структуру позашкільної освіти становлять:
позашкільні навчальні заклади;
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інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та
позанавчальний час, до числа яких належать: загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі
школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати,
професійно-технічні та вищі навчальні заклади I–II рівнів акредитації;
гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об’єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації;
клуби та об’єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні
заклади, установи;
фонди, асоціації, діяльність яких пов’язана із функціонуванням позашкільної освіти.
Стаття 6. Здобуття позашкільної освіти
1. Вихованці, учні і слухачі мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів.
2. Позашкільна освіта здобувається громадянами у позаурочний та позанавчальний час у позашкільних навчальних закладах та інших навчальних закладах як центрах позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів
і форм власності, в тому числі в школах соціальної реабілітації, міжшкільних
навчально-виробничих комбінатах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I–II рівнів акредитації.
Здобуття позашкільної освіти грунтується на принципі добровільності
вибору типів закладів та видів діяльності, а також здійснюється за участю
батьків або осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських організацій, товариств, фондів.
3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають позашкільну освіту у порядку, встановленому
для громадян України.
Стаття 7. Мова навчання і виховання у позашкільній освіті
Мова навчання і виховання у позашкільній освіті визначається статтею
20 Закону України «Про засади державної мовної політики» (5029–17).
{Стаття 7 в редакції Закону № 5029-VI (5029–17) від 03.07.2012}
Стаття 8. Основні завдання позашкільної освіти
Основними завданнями позашкільної освіти є:
виховання громадянина України;
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вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського
досвіду;
виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України,
прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України,
поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського
народу, а також інших націй і народів;
виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;
створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного
розвитку вихованців, учнів і слухачів;
формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального
ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної
поведінки;
задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів,
які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;
задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;
вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;
організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм;
профілактика бездоглядності, правопорушень;
виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;
здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.
Стаття 9. Основні засади державної політики у сфері позашкільної
освіти
1. Державна політика у сфері позашкільної освіти здійснюється на принципах:
доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно від
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання,
мовних або інших ознак;
фінансування державних та комунальних позашкільних навчальних закладів відповідно до їх структури;
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добровільності вибору типів позашкільних навчальних закладів, форм
позашкільного навчання і видів діяльності;
науковості, світського характеру освіти;
правового і соціального захисту вихованців, учнів і слухачів в їх прагненні до вільного, різнобічного розвитку особистості.
2. Державна політика у сфері позашкільної освіти спрямована на:
створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;
збереження та розвиток мережі державних та комунальних позашкільних навчальних закладів без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, закриття, передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду;
координацію зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та сім’ї
на подальше становлення і розвиток позашкільної освіти.
Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Стаття 10. Органи управління позашкільною освітою.
Державний контроль за діяльністю позашкільних навчальних закладів
1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, у сфері управління
яких перебувають позашкільні навчальні заклади та які проводять діяльність
у сфері позашкільної освіти, здійснюють управління діяльністю зазначених
навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.
2. Державне управління позашкільною освітою здійснюють:
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері освіти;
{Частину другу доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5460-VI
(5460–17) від 16.10.2012}
інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;
органи місцевого самоврядування.
3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти:
формує програми розвитку позашкільної освіти;
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розробляє Положення про позашкільні навчальні заклади, готує пропозиції щодо нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення позашкільної освіти;
розробляє нормативно-правові акти стосовно визначення соціальних гарантій педагогічним працівникам, спеціалістам позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього
актами Президента України.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері освіти, за участю інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади:
бере участь у визначенні та реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти;
здійснює навчально-методичне керівництво, контроль та державне інспектування позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього
актами Президента України.
{Частина третя статті 10 в редакції Закону № 5460-VI (5460–17) від
16.10.2012}
4. Державний контроль за діяльністю позашкільних навчальних закладів
незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
освіти, та місцевими органами управління освітою.
{Частина четверта статті 10 в редакції Закону № 5460-VI (5460–17) від
16.10.2012}
5. Основною формою державного контролю за діяльністю позашкільних
навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності
є державна атестація позашкільного навчального закладу, яка проводиться
не рідше одного разу в 10 років у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. Результати державної атестації позашкільних навчальних закладів оприлюднюються.
Позачергова державна атестація державних позашкільних навчальних
закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти або інших центральних органів виконавчої влади, у сфері
управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади.
Позачергова державна атестація комунальних позашкільних навчальних
закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням Ради міністрів Автоном83

ної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління,
у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, органів
місцевого самоврядування.
Позачергова державна атестація приватних позашкільних навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням власника (засновника) або
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, інших центральних органів виконавчої
влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та підпорядкованих
їм органів управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, органів місцевого самоврядування.
6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції:
затверджують обсяги фінансування комунальних позашкільних навчальних закладів не нижче мінімальних нормативів, визначених в установленому
порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері освіти, та забезпечують фінансування
витрат на їх утримання;
забезпечують збереження і зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, розвиток їх мережі, ефективне використання
закріплених за ними земельних ділянок;
створюють належні умови для вибору вихованцями, учнями і слухачами
видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб,
які їх замінюють;
можуть вводити додаткові педагогічні ставки, визначати контингент вихованців, учнів і слухачів у позашкільних навчальних закладах;
вживають заходів для залучення вихованців, учнів і слухачів, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, до різних форм позашкільної освіти;
забезпечують соціальний захист вихованців, учнів і слухачів, педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників позашкільних навчальних
закладів;
організовують в установленому порядку підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
координують діяльність педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, громадських організацій, підприємств та сім’ї щодо одержання
вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;
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здійснюють контроль за діяльністю педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, узагальнюють та поширюють досвід їх роботи;
проводять державну атестацію позашкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності;
сприяють створенню піклувальних та опікунських рад, благодійних
фондів;
здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим (rb239k002–98), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», цього Закону та положень про них.
Стаття 11. Управління та громадське самоврядування позашкільного навчального закладу
1. Керівництво позашкільним навчальним закладом здійснює його директор.
Колегіальним органом управління позашкільним навчальним закладом
є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Положенням про позашкільні навчальні заклади.
2. Органом громадського самоврядування позашкільного навчального
закладу є загальні збори (конференція) колективу позашкільного навчального закладу.
3. У позашкільному навчальному закладі можуть функціонувати методичні об’єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників навчальновиховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.
(Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2626-IV (2626–15) від 02.06.2005)
Стаття 12. Позашкільний навчальний заклад
1. Позашкільний навчальний заклад за своїми організаційно-правовими
формами може бути державної, комунальної або приватної форми власності.
2. Статус державного має позашкільний навчальний заклад, заснований
на державній формі власності.
Статус комунального має позашкільний навчальний заклад, заснований
на комунальній формі власності.
Статус приватного має позашкільний навчальний заклад, заснований
на приватній формі власності.
3. Позашкільні навчальні заклади можуть функціонувати у формі центрів, комплексів, палаців, будинків, клубів, станцій, кімнат, студій, шкіл мистецтв, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл
естетичного виховання), спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних
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шкіл олімпійського резерву, фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання, фізкультурно-оздоровчих клубів інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, дитячих стадіонів, дитячих бібліотек, дитячих флотилій, галерей, бюро, оздоровчих закладів, що
здійснюють позашкільну освіту.
(Частина третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2626-IV (2626–15) від 02.06.2005)
4. Позашкільні навчальні заклади можуть бути комплексними та профільними.
Комплексні позашкільні навчальні заклади організовують роботу з вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямами позашкільної освіти
(художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним,
науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарним).
До комплексних позашкільних навчальних закладів належать палаци,
будинки дітей та юнацтва, центри дитячої та юнацької творчості.
Профільні позашкільні навчальні заклади організовують роботу за певним
напрямом позашкільної діяльності. До профільних позашкільних навчальних
закладів належать центри, клуби туристсько-краєзнавчої, науково-технічної,
еколого-натуралістичної, спортивно-оздоровчої, художньо-естетичної творчості, військово-патріотичного спрямування, станції юних туристів, натуралістів, техніків, школи мистецтв, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні
заклади, дитячо-юнацькі спортивні школи, оздоровчі заклади, туристські бази.
5. Перелік типів позашкільних навчальних закладів затверджується Кабінетом Міністрів України.
6. Творчі об’єднання позашкільного навчального закладу класифікуються за трьома рівнями:
початковий рівень – творчі об’єднання загальнорозвиваючого спрямування, що сприяють виявленню здібностей, обдарувань вихованців, учнів
і слухачів або розвитку їх інтересу до творчої діяльності;
основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;
вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.
Стаття 13. Статут позашкільного навчального закладу
1. Позашкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту.
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{Абзац перший частини першої статті 13 в редакції Закону № 2555-VI
(2555–17) від 23.09.2010}
Статут позашкільного навчального закладу розробляється відповідно
до Конституції України, Закону України «Про освіту», цього Закону, Положення про позашкільні навчальні заклади.
2. Положення про позашкільні навчальні заклади (433–2001-п) затверджується Кабінетом Міністрів України.
Позашкільний навчальний заклад на основі Положення про позашкільні
навчальні заклади розробляє статут, який затверджується власником (засновником) та реєструється місцевим органом виконавчої влади у порядку, встановленому законодавством України.
Позашкільні навчальні заклади діють на підставі власних статутів, затверджених:
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері освіти або іншими центральними органами виконавчої влади, за погодженням із центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
освіти, що засновані на державній формі власності і перебувають у сфері їх
управління;
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, що засновані на комунальній формі власності і перебувають у сфері її управління;
обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, що засновані на комунальній формі власності і перебувають у сфері їх управління.
Статут приватного позашкільного навчального закладу погоджується
з відповідним органом виконавчої влади, затверджується засновником (власником) та реєструється у порядку, встановленому законодавством України.
Стаття 14. Створення, реорганізація та ліквідація позашкільного
навчального закладу
1. Порядок створення, реорганізації та ліквідації позашкільних навчальних закладів затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. Державні та комунальні позашкільні навчальні заклади здійснюють
свою діяльність після реєстрації статуту.
3. Приватні позашкільні навчальні заклади здійснюють свою освітню діяльність після реєстрації статуту та за наявності ліцензії, виданої в установленому законодавством України порядку.
4. Засновниками позашкільного навчального закладу можуть бути: центральні та місцеві органи виконавчої влади;
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органи місцевого самоврядування;
підприємства, установи, організації України та їх об’єднання незалежно
від форм власності та підпорядкування;
громадяни України.
5. Державні та комунальні позашкільні навчальні заклади створюються
відповідно центральними, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб за умови наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та
дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів.
Рішення про створення приватного позашкільного навчального закладу
приймається засновником (власником) за наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання
санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів.
6. Позашкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів
і форм власності мають рівні права і несуть однакові зобов’язання щодо дотримання вимог законодавства України.
Позашкільні навчальні заклади мають право відкривати свої філії у селах, селищах, містах України.
Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Стаття 15. Основні напрями позашкільної освіти
Позашкільна освіта у позашкільних навчальних закладах може здійснюватися за такими напрямами:
художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок,
оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;
туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихованців,
учнів і слухачів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об’єктів
і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з
туризму та краєзнавства;
еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихованцями,
учнями і слухачами знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших
біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво;
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науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;
дослідницько-експериментальний, який сприяє залученню вихованців,
учнів і слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури
і мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань;
фізкультурно-спортивний або спортивний, який забезпечує розвиток
фізичних здібностей вихованців, учнів і слухачів, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля,
занять фізичною культурою і спортом, підготовку спортивного резерву для
збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя;
військово-патріотичний, який забезпечує належний рівень підготовки
вихованців, учнів і слухачів до військової служби, виховання патріотичних
почуттів та громадянської відповідальності;
бібліотечно-бібліографічний, який спрямований на поглиблення пізнавальних інтересів вихованців, учнів і слухачів, підвищення їх інформаційної культури, набуття навичок і умінь орієнтуватися у зростаючому потоці інформації;
соціально-реабілітаційний, який забезпечує соціальне становлення та
розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців,
учнів і слухачів, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку;
оздоровчий, який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про
здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення
навичок, зміцнення особистого здоров’я і формування гігієнічної культури
особистості;
гуманітарний, який забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволодіння знаннями з основ
наук соціально-гуманітарного циклу.
Стаття 16. Планування діяльності позашкільного навчального закладу
1. Позашкільний навчальний заклад працює за річним планом роботи,
погодженим із засновником (власником), реалізує основні напрями своєї діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку ре89

гіону, інтересів вихованців, учнів і слухачів, потреб сім’ї, запитів інших навчальних закладів, молодіжних і дитячих громадських організацій.
(Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2626-IV (2626–15) від 02.06.2005)
2. Навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах
незалежно від підпорядкування, типів та форм власності здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, іншими центральними органами виконавчої
влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади.
Позашкільні навчальні заклади можуть планувати роботу гуртків, секцій, відділів, відділень за іншими навчальними планами і програмами за умови затвердження їх відповідними місцевими органами виконавчої влади.
{Абзац другий частини другої статті 16 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 2626-IV (2626–15) від 02.06.2005}
Експериментальні навчальні плани складаються позашкільними навчальними закладами з урахуванням типових навчальних планів.
Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій можливе лише за спільним рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері освіти (інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні
заклади) та Національної академії педагогічних наук України.
{Абзац четвертий частини другої статті 16 із змінами, внесеними згідно
із Законом № 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Стаття 17. Тривалість занять та режим роботи позашкільного навчального закладу
1. Тривалість занять у позашкільному навчальному закладі визначається
навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить
для вихованців, учнів і слухачів:
віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
інших – 45 хвилин.
2. Режим щоденної роботи встановлюється позашкільним навчальним
закладом на основі рекомендацій центральних та місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких він перебуває.
Позашкільний навчальний заклад забезпечує безпечні умови навчання,
виховання та праці.
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3. Тривалість навчального року у позашкільному навчальному закладі
встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти або іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, за погодженням із центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері освіти.
У канікулярні, святкові та неробочі дні позашкільний навчальний заклад
працює за окремим планом.
Стаття 18. Форми організації позашкільної освіти
1. Позашкільна освіта здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів
і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я
у різноманітних організаційних формах: заняття, гурткова робота, клубна
робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання,
вікторина, концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових
підприємствах, на природі та в інших формах, передбачених статутом позашкільного навчального закладу.
(Дію частини другої статті 18 зупинено на 2004 рік згідно із Законом
№ 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003)
(Дію частини другої статті 18 зупинено на 2003 рік згідно із Законом
№ 380-IV (380–15) від 26.12.2002)
(Дію частини другої статті 18 зупинено на 2002 рік згідно із Законом
№ 2905-III (2905–14) від 20.12.2001)
2. Середня наповнюваність груп та інших організаційних форм у позашкільних навчальних закладах становить, як правило, 10–15 вихованців,
учнів і слухачів.
Гранична наповнюваність груп відповідно до психофізіологічного розвитку вихованців, учнів і слухачів, їх вікових категорій, рівня майстерності
визначається Положенням про позашкільні навчальні заклади.
Наповнюваність груп встановлюється директором позашкільного навчального закладу залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу.
Порядок наповнюваності груп в початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладах (школах естетичного виховання) визначається Типовими навчальними планами, затвердженими центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури.
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{Абзац четвертий частини другої статті 18 в редакції Закону № 2626-IV
(2626–15) від 02.06.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI
(5460–17) від 16.10.2012}
Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи
в позашкільних навчальних закладах затверджується центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
у сфері освіти.
(Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені частиною
другою статті 18 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом
Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно із Законом
№ 2120-III (2120–14) від 07.12.2000)
(Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені частиною
другою статті 18 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом
Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно із Законом
№ 2905-III (2905–14) від 20.12.2001)
(Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені частиною
другою статті 18 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом
Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік згідно із Законом
№ 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003)
3. Позашкільні навчальні заклади видають своїм випускникам відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері освіти.
Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається документ про позашкільну освіту.
{Абзац другий частини третьої статті 18 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 2626-IV (2626–15) від 02.06.2005}
Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
{Абзац третій частини третьої статті 18 в редакції Закону № 2626-IV
(2626–15) від 02.06.2005)}
Виготовлення документів про позашкільну освіту для державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.
{Абзац четвертий частини третьої статті 18 із змінами, внесеними згідно
із Законом № 2626-IV (2626–15) від 02.06.2005}
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Виготовлення документів про позашкільну освіту для приватних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів засновників
(власників).
{Абзац п’ятий частини третьої статті 18 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 2626-IV (2626–15) від 02.06.2005}
Розділ IV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
В ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Стаття 19. Учасники навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі
Учасниками навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі є:
вихованці, учні, слухачі;
директор, заступники директора позашкільного навчального закладу;
педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі,
спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу;
батьки або особи, які їх замінюють;
представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь
у здійсненні навчально-виховного процесу.
Стаття 20. Права, обов’язки та соціальний захист вихованців, учнів
і слухачів позашкільного навчального закладу
1. Права та обов’язки вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу визначаються Конституцією України (254 к/96-ВР), Законом України «Про освіту» (1060–12), цим Законом та іншими нормативноправовими актами.
2. Держава здійснює захист прав вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу та забезпечує організацію навчання і виховання
неповнолітніх дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно із законодавством України.
3. Відволікання вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу за рахунок навчального часу до робіт і здійснення заходів,
не пов’язаних з навчальним процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.
4. Органи виконавчої влади встановлюють різні види морального стимулювання та матеріального заохочення для переможців селищних, районних,
міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, турнірів, олімпіад, виставок, змагань.
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5. Позашкільний навчальний заклад встановлює різні види морального
стимулювання та матеріального заохочення для вихованців, учнів і слухачів
відповідно до свого статуту.
6. Вихованці, учні і слухачі позашкільних навчальних закладів мають
право на пільгове або безоплатне відвідування музеїв, історико-архітектурних пам’ятників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
7. Вихованці, учні і слухачі позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності мають право на безоплатне
медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я, визначених відповідними органами виконавчої влади.
8. Органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону можуть
встановлювати порядок надання пільг на проїзд вихованців, учнів і слухачів
у міському і приміському пасажирському транспорті і передбачати відповідні
видатки з місцевих бюджетів.
Вихованці, учні, слухачі позашкільних навчальних закладів у сільській місцевості забезпечуються транспортом до місця навчання і додому безоплатно.
Стаття 21. Педагогічні працівники позашкільного навчального закладу
1. Педагогічним працівником позашкільного навчального закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну
або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює
педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи,
фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні
обов’язки в позашкільних навчальних закладах. Педагогічним працівником
позашкільного навчального закладу може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу.
2. Перелік посад педагогічних працівників системи позашкільної освіти
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3. Посаду керівника позашкільного навчального закладу незалежно від
підпорядкування, типу і форми власності може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи
не менше трьох років, успішно пройшла підготовку та атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
4. Права, обов’язки та соціальні гарантії для педагогічних працівників
позашкільного навчального закладу визначаються Конституцією України, Законом України «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими
актами.
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Педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності надається щорічна основна
відпустка тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів мають право
на пенсію за вислугою років за наявності педагогічного стажу роботи не менше ніж 25 років.
Педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів, які працюють у сільській місцевості і селищах, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають
в них, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм. Вони
мають право на одержання у власність земельної ділянки у розмірі середньої
земельної частки відповідно до законодавства України.
Педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів у сільській
місцевості забезпечуються безоплатним проїздом до місця роботи і додому
за рахунок коштів місцевого бюджету.
Стаття 22. Педагогічне навантаження педагогічних працівників позашкільного навчального закладу
1. Норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків, секцій, студій,
клубів, творчих об’єднань позашкільного навчального закладу незалежно від
підпорядкування, типу і форми власності, а також педагогічних працівників
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження. Оплата
інших видів педагогічної діяльності здійснюється в такому співвідношенні
до тарифної ставки:
(Абзац перший частини першої статті 22 в редакції Закону № 2626-IV
(2626–15) від 02.06.2005)
завідування майстернями – 15–20 відсотків;
(Абзац другий частини першої статті 22 в редакції Закону № 2626-IV
(2626–15) від 02.06.2005)
завідування навчальними кабінетами, відділами, відділеннями, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом – 10–
15 відсотків;
(Абзац третій частини першої статті 22 в редакції Закону № 2626-IV
(2626–15) від 02.06.2005)
завідування паспортизованими музеями – 15–20 відсотків;
(Абзац четвертий частини першої статті 22 в редакції Закону № 2626-IV
(2626–15) від 02.06.2005)
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завідування навчально-дослідними ділянками, теплицями – 10–15 відсотків.
(Абзац п’ятий частини першої статті 22 в редакції Закону № 2626-IV
(2626–15) від 02.06.2005)
Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.
Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників позашкільних
навчальних закладів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Розподіл педагогічного навантаження у позашкільному навчальному закладі здійснюється його керівником і затверджується відповідним органом
управління. (Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені частиною першою статті 22 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно із Законом
№ 2120-III (2120–14) від 07.12.2000)
(Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені частиною
першою статті 22 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом
Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно із Законом
№ 2905-III (2905–14) від 20.12.2001)
(Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені частиною
першою статті 22 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом
Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік згідно із Законом
№ 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003)
(Щодо зупинення дії частини першої статті 22 на 2002–2004 р. р. дивись
Закони № 2905-III (2905–14) від 20.12.2001, № 380-IV (380–15) від 26.12.2002,
№ 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003)
2. Педагогічне навантаження педагогічного працівника позашкільного
навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності
обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті,
встановлюється тільки за його письмовою згодою.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року
можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування
вихованців, учнів, слухачів позашкільного навчального закладу, початкового
спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання) протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного
працівника з додержанням законодавства України про працю.
(Абзац другий частини другої статті 22 в редакції Закону № 2626-IV
(2626–15) від 02.06.2005)
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Перерозподіл педагогічного навантаження в початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) у зв’язку
з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється
керівником позашкільного навчального закладу.
(Частину другу статті 22 доповнено абзацом третім згідно із Законом
№ 2626-IV (2626–15) від 02.06.2005)
Стаття 23. Трудові відносини в системі позашкільної освіти
Трудові відносини в системі позашкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту», цим Законом та
іншими нормативно-правовими актами
Призначення на посаду та звільнення з посади керівника державного
та комунального позашкільного навчального закладу здійснює відповідно
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері освіти, інші центральні органи виконавчої влади,
у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, місцеві
органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні
навчальні заклади. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника державного і комунального позашкільного навчального закладу здійснює відповідно центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері освіти, інші центральні
органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, та місцеві органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, за поданням керівника
позашкільного навчального закладу. Призначення на посаду та звільнення
з посади педагогічних та інших працівників державного та комунального позашкільного навчального закладу здійснює керівник позашкільного навчального закладу.
Призначення на посаду та звільнення з посади керівника приватного позашкільного навчального закладу здійснює засновник (власник) за погодженням із відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади.
Призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника приватного позашкільного навчального закладу здійснює засновник (власник)
за погодженням із відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади за поданням керівника даного закладу. Призначення на посаду
та звільнення з посади педагогічних та інших працівників приватного позашкільного навчального закладу здійснює його керівник.
Стаття 24. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільного навчального закладу
1. Підготовка педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів здійснюється педагогічними та іншими вищими навчальними закла97

дами, інститутами післядипломної педагогічної освіти, їх спеціалізованими
факультетами.
2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється не рідше одного разу у п’ять років за рахунок коштів відповідних бюджетів. Підвищення
кваліфікації педагогічних працівників приватних позашкільних навчальних
закладів здійснюється не рідше одного разу у п’ять років за рахунок коштів
власника (засновника).
Стаття 25. Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу
Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу
незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється, як правило, один раз у п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
Розділ V. ФІНАНСОВо-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Стаття 26. Фінансово-господарська діяльність позашкільного навчального закладу
1. Фінансово-господарська діяльність позашкільного навчального закладу здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України (2456–17), Цивільного кодексу України (435–15), законів України «Про освіту» (1060–12),
«Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР), цього Закону та інших
нормативно-правових актів.
{Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
2. Фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, приватних позашкільних навчальних закладів – за рахунок коштів засновників (власників).
Фінансування державних, комунальних і приватних позашкільних навчальних закладів може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел
фінансування, не заборонених законодавством України.
Діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно.
(Абзац третій частини другої статті 26 в редакції Закону № 2626-IV
(2626–15) від 02.06.2005)
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Порядок встановлення розміру плати за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання)
визначається Кабінетом Міністрів України. (Частину другу статті 26 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 2626-IV (2626–15) від 02.06.2005)
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
мають право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей місцевих бюджетів.
(Частину другу статті 26 доповнено абзацом п’ятим згідно із Законом
№ 2626-IV (2626–15) від 02.06.2005)
3. Додатковими джерелами фінансування позашкільного навчального
закладу є:
кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, роботи, виконані позашкільним навчальним закладом на замовлення підприємств, установ,
організацій та громадян, доходи від реалізації власної продукції, від надання
в оренду приміщень, обладнання, що не оподатковуються і спрямовуються
на соціальні потреби та розвиток навчального закладу;
гуманітарна допомога;
дотації з місцевих бюджетів; добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян.
Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, використовуються позашкільним навчальним закладом на діяльність, передбачену
його статутом.
4. Бюджетне фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних закладів не може зменшуватися або припинятися у разі наявності
у зазначених закладів додаткових джерел фінансування.
Не використані в поточному році позабюджетні кошти позашкільного
навчального закладу не можуть бути вилучені, крім випадків, передбачених
законодавством України.
Стаття 27. Матеріально-технічна база позашкільного навчального
закладу
1. Позашкільний навчальний заклад володіє, користується і розпоряджається майном, земельною ділянкою відповідно до законодавства України.
Для здійснення навчально-виховної роботи позашкільним навчальним
закладам надаються в користування або в оренду спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок
надання зазначених об’єктів у користування або в оренду визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.
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(Абзац другий частини першої статті 27 із змінами, внесеними згідно
із Законом № 2626-IV (2626–15) від 02.06.2005)
2. Вимоги до матеріально-технічної бази позашкільного навчального
закладу визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними
нормами, правилами і стандартами облаштування та утримання позашкільного навчального закладу, навчальними планами та програмами.
До матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу належать приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби,
земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його власності
або у повному господарському віданні, оперативному управлінні, орендоване
чи надане йому засновником (власником).
3. Позашкільний навчальний заклад самостійно розпоряджається коштами,
одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до його статуту.
Позашкільний навчальний заклад безоплатно користується земельними
ділянками, на яких він розташований, та несе відповідальність за раціональне
використання і відновлення природних ресурсів.
Позашкільні навчальні заклади можуть набувати у власність, брати у постійне користування або в оренду земельні ділянки, на яких вони розміщуються, у порядку відповідно до земельного законодавства.
{Абзац третій частини третьої статті 27 в редакції Закону № 876-V (876–
16) від 05.04.2007}
Основні фонди, земельні ділянки та інше майно позашкільного навчального закладу не підлягають вилученню, не можуть бути джерелом погашення
податкового боргу.
{Абзац четвертий частини третьої статті 27 в редакції Закону № 876-V
(876–16) від 05.04.2007}
Державні і комунальні позашкільні навчальні заклади, які належать підприємствам, міністерствам та іншим органам виконавчої влади, можуть приватизуватися лише за умов: збереження освітнього призначення позашкільного навчального закладу; згоди колективу позашкільного навчального закладу; наявності коштів.
4. Майно державного і комунального позашкільного навчального закладу може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання
цього майна і коштів, одержаних від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі ліквідації приватного позашкільного навчального закладу майно та кошти відповідно до законодавства та установчих документів позашкільного навчального
закладу використовуються за рішенням власника (засновника).
Стаття 28. Платні послуги у сфері позашкільної освіти
Державні, комунальні і приватні позашкільні навчальні заклади можуть
надавати платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом
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Міністрів України, та у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері економічного і соціального розвитку.
{Частина перша статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
У випадках, передбачених законодавством України, позашкільний навчальний заклад має право надання платних послуг з певних видів діяльності
після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій. Платні послуги не можуть надаватися державними або комунальними позашкільними
навчальними закладами замість або в межах освітньої діяльності, визначеної
навчальними планами і програмами.
Платні послуги можуть надаватися за напрямами діяльності позашкільного навчального закладу.
Розділ VI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 29. Міжнародне співробітництво у системі позашкільної освіти
Органи управління позашкільною освітою, установи і навчальні заклади системи позашкільної освіти мають право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою
та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями,
фондами у встановленому законодавством порядку.
Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі позашкільної освіти.
Розділ VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОЗАШКІЛЬНУ ОСВІТУ
Стаття 30. Відповідальність за порушення законодавства про позашкільну освіту
Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про позашкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.
Шкода, заподіяна позашкільним навчальним закладом вихованцям,
учням і слухачам, відшкодовується відповідно до законів України.
Розділ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Частина перша статті 21 щодо обов’язковості вищої педагогічної або
іншої фахової освіти для педагогічного працівника позашкільного навчаль101

ного закладу та частина третя статті 21 цього Закону щодо обов’язковості
вищої педагогічної освіти для керівника позашкільного навчального закладу
поширюються на осіб, які будуть призначатися на посади відповідно педагогічного працівника або керівника позашкільного навчального закладу, з дня
набрання чинності цим Законом.
3. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів
у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання
чинності цим Законом:
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття відповідно до компетенції нормативно-правових
актів, що випливають з цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
внести необхідні зміни до Загального класифікатора галузей народного господарства, за яким позашкільні навчальні заклади віднести до галузей
культури, освіти, спорту, туризму.
5. Внести зміни до таких законів України:
{Підпункт 1 пункту 5 розділу VIII втратив чинність на підставі Кодексу
№ 2755-VI (2755–17) від 02.12.2010}
{Підпункт 2 пункту 5 розділу VIII втратив чинність на підставі Кодексу
№ 2755-VI (2755–17) від 02.12.2010}
3) абзац двадцять шостий частини шостої статті 4 Закону України «Про
підприємництво» (698–12)
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 17, ст. 80, № 26, ст. 158; 1999 р., № 7, ст. 52,
№ 8, ст. 60, № 36, ст. 317, № 38, ст. 350) викласти в такій редакції:
«освітня діяльність»;
4) пункт 10 частини третьої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., № 24, ст. 170) доповнити словами «крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів»
Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ, 22 червня 2000 року
№ 1841-III
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про наукову і науково-технічну діяльність
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 12, ст. 165)
{Вводиться в дію Постановою ВР № 1978-XII (1978–12) від 13.12.91,
ВВР, 1992, № 12, ст. 166}
{Із змінами, внесеними згідно з Декретами
№ 12–92 від 26.12.92, ВВР, 1993, № 10, ст. 76
№ 23–92 від 31.12.92, ВВР, 1993, № 11, ст. 93
№ 15–93 від 19.02.93, ВВР, 1993, № 17, ст. 184
Законами № 183/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, № 41, ст. 376
№ 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, № 13, ст. 85
№ 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, № 3, ст. 11
№ 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, № 8, ст. 62}
{В редакції Закону № 284-XIV (284–14) від 01.12.98, ВВР, 1999, № 2–3,
ст. 20}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1646-III (1646–14) від 06.04.2000, ВВР, 2000, № 28, ст. 223
№ 2905-III (2905–14) від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12–13, ст. 92
№ 3065-III (3065–14) від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 30, ст. 205
№ 380-IV (380–15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10–11, ст. 86
№ 581-IV (581–15) від 20.02.2003, ВВР, 2003, № 24, ст. 158
№ 860-IV (860–15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст. 300
№ 1096-IV (1096–15) від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 6, ст. 38
№ 1316-IV (1316–15) від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 14, ст. 198
№ 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17–18, ст. 250
№ 1377-IV (1377–15) від 11.12.2003, ВВР, 2004, № 15, ст. 228
№ 1407-IV (1407–15) від 03.02.2004, ВВР, 2004, № 16, ст. 238
№ 2094-IV (2094–15) від 19.10.2004, ВВР, 2005, № 2, ст. 26
№ 2261-IV (2261–15) від 16.12.2004, ВВР, 2005, № 5, ст. 121
№ 3108-IV (3108–15) від 17.11.2005, ВВР, 2006, № 1, ст. 18}
{Додатково див. Закон № 3235-IV (3235–15) від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9,
№ 10–11, ст. 96}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3421-IV (3421–15) від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст. 199
№ 190-V (190–16) від 22.09.2006, ВВР, 2006, № 47, ст. 463
№ 489-V (489–16) від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7–8, ст. 66}
{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2007 (v0a6p710–07)
від 09.07.2007}
103

{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI (107–17) від
28.12.2007, ВВР, 2008, № 5–6, № 7–8, ст. 78 – зміни діють по 31 грудня
2008 року}
{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008
(v010p710–08) від 22.05.2008}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1748-VI (1748–17) від 03.12.2009, ВВР, 2010, № 8, ст. 59
№ 2453-VI (2453–17) від 07.07.2010, ВВР, 2010, № 41–42, № 43, № 44–45 ст. 529
№ 2745-VI (2745–17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 22, ст. 148
№ 3668-VI (3668–17) від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 12–13, ст. 82
№ 3714-VI (3714–17) від 08.09.2011, ВВР, 2012, № 15, ст. 101
№ 4996-VI (4996–17) від 21.06.2012 № 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
{У тексті Закону слова «Міністерство економіки України» в усіх відмінках
замінено словами «центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики» у відповідному відмінку згідно із Законом № 860-IV (860–15)
від 22.05.2003}
{У тексті Закону слова «Міністерство України у справах науки і технологій» в усіх відмінках замінено словами «центральний орган виконавчої влади
у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності» у відповідному відмінку згідно із Законом № 2261-IV (2261–15) від 16.12.2004}
{У тексті Закону слова «галузеві академії наук», «галузеві академії», «галузеві академії наук України» в усіх відмінках замінено словами «національні
галузеві академії наук» у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI
(5460–17) від 16.10.2012}
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової
і науково-технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства і держави
у технологічному розвитку.
Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального
зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки
розвитку науки як джерела економічного зростання і невід’ємної складової
національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, цілеспрямованої політики у забезпеченні використання досягнень вітчизняної
та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб.
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Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована
на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження;
науково-технічна діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки
і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідноконструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов’язані з доведенням наукових
і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання;
науково-педагогічна діяльність – педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III–IV рівнів акредитації, пов’язана з науковою та (або) науково-технічною діяльністю;
{Статтю 1 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 1646-III
(1646–14) від 06.04.2000}
науково-організаційна діяльність – діяльність, що спрямована на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності;
{Статтю 1 доповнено абзацом п’ятим згідно із Законом № 1646-III (1646–
14) від 06.04.2000}
фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку;
прикладні наукові дослідження – наукова діяльність, спрямована на одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей; {Абзац
сьомий статті 1 в редакції Закону № 3714-VI (3714–17) від 08.09.2011}
вчений – фізична особа (громадянин України, іноземець або особа без
громадянства), яка має повну вищу освіту та проводить фундаментальні та
(або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні результати;
{Абзац восьмий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1646-III (1646–14) від 06.04.2000, № 1316-IV (1316–15) від 20.11.2003}
молодий вчений – вчений віком до 35 років;
{Статтю 1 доповнено абзацом дев’ятим згідно із Законом № 581-IV
(581–15) від 20.02.2003}
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науковий працівник – вчений, який за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою,
науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового
ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації;
{Абзац дев’ятий статті 1 в редакції Закону № 1646-III (1646–14) від
06.04.2000}
науково-педагогічний працівник – вчений, який за основним місцем роботи займається професійно педагогічною та науковою або науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної
освіти III–IV рівнів акредитації;
{Статтю 1 доповнено абзацом десятим згідно із Законом № 1646-III
(1646–14) від 06.04.2000}
науково-дослідна (науково-технічна) установа (далі – наукова установа) – юридична особа незалежно від форми власності, що створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова або науково-технічна
діяльність є основною і становить понад 70 відсотків загального річного обсягу виконаних робіт;
наукова робота – дослідження з метою одержання наукового результату;
науковий результат – нове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової
інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо;
науково-прикладний результат – нове конструктивне чи технологічне
рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка, яка
впроваджена або може бути впроваджена у суспільну практику. Науково-прикладний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, натурного зразка тощо;
науково-технічні (експериментальні) розробки – науково-технічна діяльність, спрямована на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, технологій, систем і надання нових послуг або на істотне вдосконалення тих, що вже виробляються (надаються) чи введені в дію;
{Статтю 1 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із Законом № 3714-VI
(3714–17) від 08.09.2011}
наукова (науково-технічна) продукція – науковий та (або) науково-прикладний результат, призначений для реалізації;
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{Статтю 1 доповнено абзацом сімнадцятим згідно із Законом № 3714-VI
(3714–17) від 08.09.2011}
грант – фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній
основі юридичними, фізичними особами і міжнародними організаціями для
проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень за напрямами і на умовах, визначених надавачами гранта.
{Статтю 1 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно із Законом № 3714-VI
(3714–17) від 08.09.2011}
Стаття 2. Мета і завдання
Метою цього Закону є врегулювання відносин, пов’язаних з науковою
і науково-технічною діяльністю, та створення умов для підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх результатів для забезпечення
розвитку усіх сфер суспільного життя.
Основними завданнями цього Закону є визначення:
правового статусу суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності, матеріальних та моральних стимулів забезпечення престижності та зумовленої
суспільними потребами пріоритетності цієї сфери людської діяльності, залучення до неї інтелектуального потенціалу нації;
економічних, соціальних та правових гарантій наукової і науково-технічної діяльності, свободи наукової творчості;
основних цілей, напрямів та принципів державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
повноважень органів державної влади щодо здійснення державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності.
Стаття 3. Законодавство України про наукову і науково-технічну діяльність
Законодавство України про наукову і науково-технічну діяльність складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють
відносини у процесі здійснення такої діяльності.
Розділ II. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ
НАУКОВОЇ І НАУКОВо-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 4. Суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності
Суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені, наукові працівники, науково-педагогічні працівники, а також наукові установи, наукові
організації, вищі навчальні заклади III–IV рівнів акредитації, громадські організації у науковій та науково-технічній діяльності (далі – громадські наукові організації).
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Стаття 5. Вчений
Вчений є основним суб’єктом наукової і науково-технічної діяльності.
Вчений має право:
обирати форми, напрями і засоби наукової і науково-технічної діяльності відповідно до своїх інтересів, творчих можливостей та загальнолюдських
цінностей;
об’єднуватися з іншими вченими в постійні або тимчасові наукові колективи для проведення спільної наукової і науково-технічної діяльності;
брати участь у конкурсах на виконання наукових досліджень, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел
відповідно до законодавства України;
здобувати визнання авторства на наукові і науково-технічні результати
своєї діяльності;
публікувати результати своїх досліджень або оприлюднювати їх іншим
способом, у порядку, встановленому законодавством України;
брати участь у конкурсах на заміщення вакантних посад наукових і науково-педагогічних працівників;
отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію;
здобувати державне і громадське визнання через присудження наукових
ступенів, вчених звань, премій, почесних звань за внесок у розвиток науки,
технологій, впровадження наукових, науково-технічних результатів у виробництво та за підготовку наукових кадрів.
Вчений при здійсненні наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності зобов’язаний:
не завдавати шкоди здоров’ю людини, її життю та довкіллю;
додержуватися етичних норм наукового співтовариства, поважати право
на інтелектуальну власність.
Стаття 6. Науковий працівник
Науковий працівник може виконувати науково-дослідну, науково-педагогічну, дослідно-конструкторську, дослідно-технологічну, проектно-конструкторську, проектно-технологічну, пошукову, проектно-пошукову роботу
та (або) організовувати виконання зазначених робіт у наукових установах та
організаціях, вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації, лабораторіях підприємств.
Науковий працівник має право:
об’єднуватись в професійні спілки, бути членом і брати участь в діяльності громадських об’єднань і політичних партій;
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на мотивовану відмову брати участь в науковій (науково-технічній)
діяльності, результати якої можуть мати негативні наслідки для людини, суспільства або довкілля;
на матеріальну підтримку виконуваних досліджень за рахунок коштів
Державного бюджету України та інших джерел фінансування відповідно
до законодавства України;
на іменні та інші стипендії, а також премії, що встановлюються державою, юридичними та фізичними особами;
на об’єктивну оцінку своєї діяльності та отримання матеріальної винагороди відповідно до кваліфікації, наукових результатів, якості та складності
виконуваної роботи, а також одержання доходу чи іншої винагороди від реалізації наукового або науково-прикладного результату своєї діяльності;
займатися викладацькою діяльністю, надавати консультативну допомогу, а також бути експертом відповідно до законодавства України;
займатися підприємницькою діяльністю відповідно до законодавства
України.
Науковий працівник зобов’язаний:
провадити наукові дослідження відповідно до укладених договорів
(контрактів);
представляти результати наукової і науково-технічної діяльності шляхом
наукових доповідей, публікацій та захисту дисертацій;
у встановленому порядку проходити атестацію на відповідність займаній посаді;
постійно підвищувати свою кваліфікацію.
Прийняття на роботу наукових працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.
Науковий працівник не може бути примушений провадити наукові дослідження, якщо вони або їх результати викликають або можуть викликати
шкідливі для здоров’я людини, її життя та довкілля наслідки, а також не може
бути притягнутий до відповідальності за відмову від участі у таких дослідженнях.
Стаття 7. Наукова установа
Наукова установа діє на підставі статуту (положення), що затверджується в установленому порядку.
Управління науковою установою здійснює її керівник.
Керівник наукової установи, як правило, обирається таємним голосуванням на зборах колективу наукових працівників на визначений статутом
(положенням) наукової установи термін і затверджується власником наукової
установи або уповноваженим ним органом, якщо інше не передбачено статутом (положенням) наукової установи.
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Керівники структурних підрозділів наукової установи обираються на посади на конкурсних засадах у порядку, встановленому статутом (положенням)
цих установ.
Стаття 8. Державні наукові установи
Державними науковими установами є наукові установи, засновані
на державній власності.
Державні наукові установи створюються, реорганізуються та ліквідуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше
не передбачено законом.
Державним науковим установам передаються в постійне користування
земельні ділянки згідно із законодавством України.
Стаття 9. Права і обов’язки керівника наукової установи
Керівник наукової установи:
вирішує питання її діяльності відповідно до статутних завдань;
представляє наукову установу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм
власності;
відповідає за результати діяльності наукової установи перед власником
або уповноваженим ним органом;
в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження;
визначає функціональні обов’язки працівників;
призначає частину складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи;
здійснює інші повноваження, передбачені статутом (положенням) наукової установи.
Керівник наукової установи щорічно звітує перед колективом наукових
працівників про свою діяльність.
Стаття 10. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи
Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи.
Кількісний склад членів вченої (наукової, науково-технічної, технічної)
ради наукової установи визначається статутом (положенням) наукової установи. Не менш як три чверті складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників,
а решта її членів призначається наказом керівника цієї наукової установи.
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Керівник наукової установи, його заступники і вчений секретар наукової
установи є членами вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи за посадою.
З метою представництва інтересів трудового колективу до складу вченої
(наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи може входити керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) наукової установи (за згодою).
{Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1096-IV (1096–15) від 10.07.2003}
Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи:
визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності;
здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;
розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;
затверджує теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів);
затверджує результати атестації наукових працівників;
обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;
в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань;
вирішує інші питання діяльності наукової установи, визначені її статутом (положенням).
При науковій установі можуть створюватися спеціалізовані вчені ради
для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями у порядку, передбаченому законодавством України.
Стаття 11. Державна атестація наукових установ
З метою оцінки ефективності діяльності наукових установ, відповідності одержуваних ними результатів державним науково-технічним пріоритетам
та завданням науково-технічного розвитку, а також з метою визначення необхідності надання їм підтримки держави не менше одного разу на п’ять років
провадиться державна атестація наукових установ у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Державній атестації підлягають наукові установи усіх форм власності,
що внесені або претендують на внесення до Державного реєстру наукових
установ, яким надається підтримка держави.
Стаття 12. Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави
Для надання державної підтримки науковим установам усіх форм власності, діяльність яких має важливе значення для науки, економіки та виробництва, створюється Державний реєстр наукових установ, яким надається
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підтримка держави. Положення про Державний реєстр наукових установ
(380–2001-п) затверджується Кабінетом Міністрів України. Наукові установи
включаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності до Державного реєстру наукових установ за умови проходження державної атестації.
{Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Наукові установи, включені до Державного реєстру наукових установ:
користуються податковими пільгами відповідно до законодавства України;
не можуть змінювати наукову і науково-технічну діяльність на інші види
діяльності;
зобов’язані не менш як 50 відсотків доходу від своєї діяльності спрямовувати на проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвиток дослідницької матеріально-технічної бази.
Наукові установи, включені до Державного реєстру наукових установ, виключаються з нього у разі недодержання ними вимог, передбачених цим Законом.
Стаття 13. Національний науковий центр
Статус національного наукового центру може бути надано науковій установі, вищому навчальному закладу IV рівня акредитації (об’єднанню наукових установ чи вищих навчальних закладів IV рівня акредитації), що проводять комплексні наукові дослідження загальнодержавного значення та мають
світове визнання своєї діяльності.
Надання і позбавлення статусу національного наукового центру здійснюються Указом Президента України за поданням Кабінету Міністрів України.
Статус та особливості діяльності національних наукових центрів визначаються Положенням про національний науковий центр, яке затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 14. Державний реєстр наукових об’єктів, що становлять національне надбання
З метою збереження унікальних наукових об’єктів: колекцій, інформаційних фондів, дослідних установок та обладнання, а також заповідників і
дендропарків, наукових полігонів тощо, які мають виняткове значення для
української та світової науки, – створюється Державний реєстр наукових
об’єктів, що становлять національне надбання.
Порядок формування і ведення Державного реєстру наукових об’єктів, що
становлять національне надбання, визначається Кабінетом Міністрів України.
Рішення про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання, приймає Кабінет Міністрів України за поданням цен112

трального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері науки.
{Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Фінансування заходів щодо утримання і збереження наукових об’єктів,
які включені до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання, щорічно передбачається у Державному бюджеті України.
Стаття 15. Національна академія наук України та національні галузеві академії наук
Національна академія наук України та національні галузеві академії
наук – Національна академія аграрних наук України, Національна академія
медичних наук України, Національна академія педагогічних наук України,
Національна академія правових наук України, Національна академія мистецтв України (далі – національні академії) є державними науковими організаціями, заснованими на державній власності.
{Частина перша статті 15 в редакції Закону № 5460-VI (5460–17) від
16.10.2012}
Кошти на забезпечення діяльності національних академій щорічно визначаються у Державному бюджеті України окремими рядками. Фінансування академій може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених
законодавством України.
{Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
До складу національних академій можуть входити наукові установи, підприємства, організації, об’єкти соціальної сфери, що забезпечують їх діяльність.
{Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Державне управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності національних академій здійснюється згідно з законодавством України у межах,
що не порушують їхньої самоврядності у вирішенні питань статутної діяльності і свободи наукової творчості.
{Частина четверта статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Самоврядність національних академій полягає у самостійному визначенні тематики досліджень, своєї структури, вирішенні науково-організаційних,
господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв’язків.
{Частина п’ята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Національні академії виконують замовлення органів державної влади
стосовно розроблення засад державної наукової і науково-технічної політики,
проведення наукової експертизи проектів державних рішень і програм.
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{Частина шоста статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Національні академії щорічно звітують перед Кабінетом Міністрів України про результати наукової і науково-технічної діяльності та використання
коштів, виділених їм із Державного бюджету України.
{Частина сьома статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Національна академія наук України – вища наукова організація України,
яка організує і здійснює фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних і гуманітарних наук, а також
координує здійснення фундаментальних досліджень в наукових установах та
організаціях незалежно від форм власності. При Національній академії наук
України створюється міжвідомча рада з координації фундаментальних досліджень в Україні (далі – рада). Положення про раду (164–2001-п) та її склад
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Національні галузеві академії наук координують, організують і проводять дослідження у відповідних галузях науки і техніки. Держава передає
національним академіям у безстрокове безоплатне користування без права
зміни форми власності основні фонди, а також обігові кошти. Використання
майна, переданого національним академіям, здійснюється ними відповідно
до законодавства та статутів національних академій. Земельні ділянки надаються національним академіям у постійне користування або в оренду відповідно до земельного законодавства України.
{Частина десята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1377-IV (1377–15) від 11.12.2003, № 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
{Частину одинадцяту статті 15 виключено на підставі Закону № 5460-VI
(5460–17) від 16.10.2012}
Національна академія наук України та національні галузеві академії наук
України здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України
та своїх статутів, які приймаються загальними зборами відповідної академії
і затверджуються Кабінетом Міністрів України.
{Частина дванадцята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3065-III (3065–14) від 07.02.2002; в редакції № 5460-VI (5460–17) від
16.10.2012}
Загальні збори Національної академії наук України та національних галузевих академій наук мають виключне право вибирати вчених України дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами, а іноземних вчених – іноземними членами відповідних національних академій.
{Частина тринадцята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
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Стаття 16. Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти
Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою частиною
навчального процесу вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.
Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти здійснюється відповідно до законів України «Про освіту» (1060–12), «Про вищу освіту» (2984–14) та цього Закону.
{Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1316-IV (1316–15) від 20.11.2003}
На вищі навчальні заклади III–IV рівнів акредитації поширюються права, передбачені цим Законом для наукових установ.
Стаття 17. Громадські наукові організації
Громадські наукові організації є об’єднаннями вчених для цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів науки, захисту фахових інтересів, взаємної координації науково-дослідної роботи, обміну досвідом.
Громадські наукові організації підлягають реєстрації та діють відповідно
до законодавства про об’єднання громадян з урахуванням положень цього Закону.
Громадські наукові організації можуть створювати тимчасові наукові
колективи, утворювати для виконання статутних завдань науково-дослідні,
проектно-конструкторські, експертні, консалтингові, пошукові організації,
співпрацювати із іноземними та міжнародними організаціями, бути колективними членами міжнародних науково-фахових об’єднань, спілок, товариств відповідно до законодавства України.
Стаття 18. Взаємовідносини органів державної влади і громадських
наукових організацій
Органи державної влади можуть залучати громадські наукові організації
за їхньою згодою до участі у підготовці та реалізації рішень стосовно наукової і науково-технічної діяльності, наукової і науково-технічної експертизи,
науково-технічних програм, проектів і розробок та у взаємодії з ними інформувати населення про безпеку, екологічну чистоту, економічну та соціальну
значущість, екологічні та соціально-економічні наслідки реалізації відповідних програм, проектів і розробок.
Розділ III. ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВЧЕНИХ, НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ
Стаття 19. Підготовка наукових кадрів та підвищення їх кваліфікації
Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура. Порядок вступу та навчання в аспірантурі та докторантурі встановлюється Кабінетом Міністрів України.
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Наукові працівники проходять стажування у відповідних наукових, державних установах, організаціях як в Україні, так і за її межами.
Наукова установа забезпечує проходження курсу підвищення кваліфікації науковому працівникові кожні п’ять років із збереженням середньої заробітної плати.
Результати підвищення кваліфікації враховуються при атестації наукових працівників.
Стаття 20. Наукові ступені і вчені звання
Вчені мають право на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора
наук та присвоєння вчених звань старшого наукового співробітника, доцента
і професора.
Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань є державним
визнанням рівня кваліфікації вченого. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Атестати старшого наукового співробітника, доцента, професора, дипломи кандидата, доктора наук видаються центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної
діяльності.
{Частина третя статті 20 в редакції Закону № 5460-VI (5460–17) від
16.10.2012}
Наявність відповідного наукового ступеня або вченого звання є кваліфікаційною вимогою для зайняття науковим працівником відповідної посади.
Стаття 21. Атестація наукових працівників
Атестація наукових працівників провадиться в наукових установах
не рідше одного разу на п’ять років з метою:
оцінки рівня професійної підготовки наукового працівника, результативності його роботи;
визначення відповідності кваліфікації наукового працівника займаній
посаді;
виявлення перспективи використання здібностей наукового працівника,
стимулювання підвищення його професійного рівня;
визначення потреби в підвищенні кваліфікації, професійної підготовки
наукового працівника.
Положення про атестацію наукових працівників затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 22. Правовий режим наукового і науково-технічного результату
Правовий режим наукового і науково-технічного результату як об’єкта
права інтелектуальної власності визначається законами України.
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Стаття 22–1. Посади наукових працівників
Посадами наукових працівників наукових установ та організацій (їх філіалів, відділень тощо) є:
керівник (президент, генеральний директор, генеральний конструктор,
директор, начальник);
заступник керівника (віце-президент, заступники генерального директора, генерального конструктора, директора, начальника) з наукової роботи;
академік-секретар (його заступники);
головний учений секретар, учений секретар (їх заступники);
керівник (завідувач) та заступники керівника (завідувача) наукового підрозділу (відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи);
головний конструктор, головний інженер, головний технолог з основного
напряму діяльності наукової установи, організації, закладу та їх заступники;
провідний конструктор, провідний інженер, провідний технолог з основного напряму діяльності наукової установи, організації, закладу; головний
науковий співробітник;
провідний науковий співробітник;
старший науковий співробітник;
науковий співробітник;
науковий співробітник-консультант;
молодший науковий співробітник;
докторант.
До наукових працівників належать також особи, які мають науковий ступінь і працюють за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі
науки, з якої присуджено науковий ступінь.
{Закон доповнено статтею 22–1 згідно із Законом № 1316-IV (1316–15)
від 20.11.2003}
Стаття 22–2. Посади науково-педагогічних працівників
Посади науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III –IV рівнів акредитації визначаються відповідно до частини другої
статті 48 Закону України «Про вищу освіту» (2984–14).
{Закон доповнено статтею 22–2 згідно із Законом № 1316-IV (1316–15)
від 20.11.2003}
Стаття 22–3. Стаж наукової роботи
До стажу наукової роботи зараховується:
час роботи на посадах наукових працівників, визначених статтею
22–1 цього Закону;
час роботи на посадах науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, визначених у частині другій статті 48 Закону України «Про вищу освіту» (2984–14);
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час роботи осіб, які мають науковий ступінь, за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь,
з дня зайняття посади за цією спеціальністю;
час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, зазначених у статті 118 Кодексу законів про працю України (322–08), якщо цій
роботі безпосередньо передувала і після неї слідувала робота, передбачена
абзацами другим, третім і четвертим цієї статті;
час навчання в аспірантурі, ад’юнктурі чи докторантурі за денною (очною)
формою навчання випускникам аспірантури, ад’юнктури, докторантури;
{Абзац шостий статті 22–3 в редакції Закону № 1748-VI (1748–17) від
03.12.2009}
час роботи на посадах науково-викладацького складу Національної школи суддів України.
{Статтю 22–3 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 2453-VI
(2453–17) від 07.07.2010 – щодо набрання чинності зміни див. п. 1 розділу XII
«Прикінцеві положення» Закону № 2453-VI від 07.07.2010}
{Закон доповнено статтею 22–3 згідно із Законом № 1316-IV (1316–15)
від 20.11.2003}
Стаття 23. Оплата і стимулювання праці наукового працівника
Оплата праці наукового працівника повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для ефективної самостійної творчої діяльності, підвищення
престижу професії наукового працівника, стимулювати залучення талановитої молоді в науку та підвищення кваліфікації наукових працівників.
Заробітна плата наукових працівників складається з посадових окладів
(ставок), премій, доплати за наукові ступені, вчені звання, надбавки за стаж наукової (науково-педагогічної) роботи та інших надбавок, доплат та винагород
за наукову (науково-педагогічну) діяльність, передбачених законодавством.
{Частина друга статті 23 в редакції Законів № 1646-III (1646–14)
від 06.04.2000, № 1316-IV (1316–15) від 20.11.2003, № 190-V (190–16) від
22.09.2006}
Дійсним членам та членам-кореспондентам Національної академії наук
України та національних галузевих академій наук встановлюється довічна
плата, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України (1229–2007-п).
Держава гарантує встановлення ставок (окладів) науковим працівникам наукових установ, діяльність яких фінансується з бюджету, на рівні не нижче
посадових ставок (окладів) викладачів відповідної кваліфікації вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.
Умови оплати праці наукових працівників державних наукових установ
визначаються Кабінетом Міністрів України.
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Стаття 24. Пенсійне забезпечення та соціальний захист наукового
працівника
{Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Закону, достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням
підпункту «г» пункту 1 статті 26 Закону України «Про зайнятість населення»
(803–12), пункту «в» частини другої статті 12 Закону України «Про загальні
засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» (309–14) та статті 21 Закону України (3721–12) «Про
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні») у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого
законодавством для відповідної категорії осіб, не виплачується згідно із Законом № 489-V (489–16) від 19.12.2006; додатково див. Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2007 (v0a6p710–07) від 09.07.2007}
{Установити, що у 2007 році пенсія за віком відповідно до цього Закону
призначається лише при досягненні пенсійного віку, передбаченого статтею
26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (1058–15) згідно із Законом № 489-V (489–16) від 19.12.2006}
{Установити, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі
заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2006–2007 роках відповідно до цього Закону не може перевищувати 12 мінімальних розмірів пенсії за віком,
встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (1058–15), а по інших
категоріях пенсіонерів розмір пенсії або щомісячного довічного грошового
утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших
доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2007 році, не може перевищувати 10 тисяч гривень на місяць згідно із
Законом № 489-V (489–16) від 19.12.2006}
Держава встановлює для наукових (науково-педагогічних) працівників,
які мають необхідний стаж наукової роботи, пенсії на рівні, що забезпечує
престижність наукової праці та стимулює систематичне оновлення наукових
кадрів.
Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої
статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра119

хування» (1058–15), після досягнення чоловіками віку 62 роки за наявності стажу наукової роботи не менш як 20 років, жінками – пенсійного віку,
встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (1058–15), за наявності стажу наукової роботи
не менш як 15 років. До досягнення віку, встановленого цим абзацом, право
на пенсію за віком мають чоловіки – наукові (науково-педагогічні) працівники 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
60 років – які народилися по 31 грудня 1952 року;
60 років 6 місяців – які народилися з 1 січня 1953 року по 31 грудня
1953 року;
61 рік – які народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року;
61 рік 6 місяців – які народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня
1955 року.
{Частина друга статті 24 в редакції Закону № 3668-VI (3668–17) від
08.07.2011}
{Дію частини третьої статті 24 зупинено на 2007 рік щодо обрахунку максимального розміру пенсії згідно із Законом № 489-V (489–16) від 19.12.2006;
додатково див. Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2007 (v0a6p710–07)
від 09.07.2007}
Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються
в розмірі 80 відсотків від сум заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається відповідно до статті 23 цього Закону та
частини другої статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» (1058–15) та на яку відповідно до законодавства нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (внески).
{Частину четверту статті 24 виключено на підставі Закону № 3668-VI
(3668–17) від 08.07.2011}
Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період
страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника,
починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період
до 1 січня 2016 року або в разі якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року,
становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.
{Частина п’ята статті 24 в редакції Закону № 3668-VI (3668–17) від
08.07.2011}
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За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості наукового стажу.
У всіх випадках період, за який враховується заробітна плата, з урахуванням виключення, передбаченого цим Законом, не може бути меншим ніж
60 календарних місяців.
Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію (257–2004-п) відповідно до цієї статті,
затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням положень статей
22–1, 22–2 цього Закону.
Різниця між сумою пенсії, призначеної за цим Законом, та сумою пенсії,
обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право науковий працівник, фінансується:
для наукових (науково-педагогічних) працівників державних бюджетних
наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів III–IV рівнів
акредитації – за рахунок коштів державного бюджету;
для наукових (науково-педагогічних) працівників інших державних підприємств, установ, організацій та вищих навчальних закладів III–IV рівнів
акредитації – за рахунок коштів цих підприємств, установ, організацій та закладів, а також коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому за рахунок коштів державного бюджету науковим (науково-педагогічним) працівникам оплачується з розрахунку
на одну особу 50 відсотків різниці пенсії, призначеної за цим Законом;
для наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних наукових
установ, організацій та вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації – за рахунок коштів цих установ, організацій та закладів.
Для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському
господарстві, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях
економіки України, у тому числі в сільському господарстві, визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
статистики.
{Частина десята статті 24 в редакції Закону № 3668-VI (3668–17) від
08.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI (5460–17) від
16.10.2012}
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При цьому заробіток для обчислення пенсії в усіх випадках не може
перевищувати граничну суму заробітку (доходу), з якої справляється збір
на обов’язкове державне пенсійне страхування.
Пенсії, призначені за цим Законом, індексуються відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення. У разі коли величина середньої заробітної плати в Україні за даними центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики за минулий рік зросла, то з 1 березня кожного року розмір пенсії підвищується
у порядку, встановленому частиною другою статті 42 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (1058–15).
{Частина тринадцята статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
При визначенні середньомісячного заробітку наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних наукових установ, організацій та вищих
навчальних закладів III–IV рівнів акредитації для обчислення пенсії враховується заробітна плата, яку вони отримували під час перебування на посадах,
зазначених у Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників
підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III–IV рівнів
акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату
грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до цієї статті, затвердженому Кабінетом Міністрів України, розмір якої не перевищував:
для керівників, заступників керівників недержавних наукових установ,
організацій – максимального розміру посадового окладу (ставки) керівника, заступника керівника науково-дослідної установи Національної академії
наук України з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки за стаж
наукової роботи згідно із законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки), а для керівників, заступників
керівників недержавних вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації – максимального розміру посадового окладу (ставки) ректора, проректора
відповідного державного вищого навчального закладу III–IV рівнів акредитації з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки за стаж наукової
роботи згідно із законодавством, обчислених із зазначеного максимального
розміру посадового окладу (ставки);
для інших наукових працівників недержавних наукових установ, організацій, закладів – максимального розміру посадового окладу (ставки) старшого наукового співробітника науково-дослідної установи Національної академії наук України з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки
за стаж наукової роботи згідно із законодавством, обчислених із зазначеного
максимального розміру посадового окладу (ставки), а для науково-педагогічних працівників недержавних вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації – максимального розміру посадового окладу (ставки) аналогічних
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посад відповідного державного вищого навчального закладу III–IV рівнів
акредитації з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки за стаж
наукової роботи згідно із законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки).
Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів із числа наукових працівників, яким пенсія призначена до набрання чинності цим Законом.
Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно до цього Закону призначається з дня звернення за призначенням пенсії та за умов
звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника, за винятком осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), що
укладений після досягнення пенсійного віку.
Пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до цього Закону
працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової
роботи після призначення пенсії. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з якої обчислена
пенсія, або із заробітної плати, визначеної в порядку, передбаченому частинами третьою – сьомою цієї статті, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього
перерахунку) пенсії.
{Частина сімнадцята статті 24 в редакції Закону № 3668-VI (3668–17)
від 08.07.2011}
Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону поширюється
також і на осіб, які на момент звернення за призначенням пенсії працюють
на будь-яких посадах на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм
власності та мають стаж наукової роботи, передбачений частиною другою
цієї статті.
При виході на пенсію з посади наукового (науково-педагогічного) працівника відповідно до цього Закону науковому (науково-педагогічному) працівнику видається грошова допомога в розмірі шести місячних посадових
окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат за наявності стажу роботи
на посадах, зазначених у Переліку посад наукових (науково-педагогічних)
працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до цієї статті (257–2004-п), затвердженому Кабінетом Міністрів України,
не менше:
для чоловіків – 12,5 року;
для жінок – 10 років.
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Пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного
захворювання, а також унаслідок каліцтва чи захворювання у зв’язку з Чорнобильською катастрофою науковому (науково-педагогічному) працівнику
призначається в таких розмірах:
інвалідам I групи – 80 відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника;
інвалідам II групи – 60 відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника;
інвалідам III групи – 40 відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.
Науковим (науково-педагогічним) працівникам, які визнані інвалідами I,
II і III груп, призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії наукового
(науково-педагогічного) працівника незалежно від віку за наявності стажу
наукової роботи, передбаченого частиною другою цієї статті, та страхового
стажу, передбаченого статтею 32 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» (1058–15), а особам із числа інвалідів з дитинства – незалежно від часу встановлення інвалідності.
{Частина двадцять перша статті 24 в редакції Закону № 3668-VI (3668–
17) від 08.07.2011}
Пенсія в разі втрати годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого наукового (науково-педагогічного) працівника (годувальника), які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається
незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі:
80 відсотків пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника –
на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї;
60 відсотків – на двох непрацездатних членів сім’ї; 40 відсотків – на одного непрацездатного члена сім’ї.
До непрацездатних членів сім’ї померлого наукового (науково-педагогічного) працівника належать особи, зазначені в статті 36 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (1058–15).
Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону поширюється на всіх осіб, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом
та мають стаж наукової роботи, передбачений частиною другою цієї статті.
Призначення пенсій таким працівникам здійснюється відповідно до частин
третьої – сьомої цієї статті з дня звернення за призначенням пенсії та за умови звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника, за винятком осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом),
що укладений після досягнення пенсійного віку.
Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону поширюється
також на непрацездатних членів сім’ї наукового (науково-педагогічного) пра124

цівника, який помер до набрання чинності цим Законом. Пенсія встановлюється в розмірах, передбачених частиною двадцять другою цієї статті.
Заява про призначення (перерахунок) пенсії та інші необхідні документи
подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері пенсійного забезпечення, або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально. Перелік необхідних
документів та порядок їх подання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, за погодженням із центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки.
{Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2745-VI
(2745–17) від 02.12.2010; частина двадцять шоста статті 24 в редакції Закону
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Для осіб, які працюють на посадах, що згідно із законодавством належать до посад державного службовця, попередній стаж наукової роботи, набутий у державних установах, організаціях, закладах, зараховується до стажу
державної служби незалежно від наявності перерв у роботі, а для осіб, які
працювали (працюють) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників, попередній стаж державної служби зараховується до стажу наукової
роботи незалежно від наявності перерв у роботі.
Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами України «Про державну службу» (3723–12),
«Про прокуратуру» (1789–12), «Про статус народного депутата України»
(2790–12), виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (1058–15),
а після звільнення з таких посад – у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових
мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
{Частина статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI
(107–17) від 28.12.2007 – зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710–08) від 22.05.2008}
{Щодо дії частини статті 24 додатково див. Закон № 489-V (489–16) від
19.12.2006, Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2007 (v0a6p710–07) від
09.07.2007}
{Частина статті 24 в редакції Закону № 3668-VI (3668–17) від 08.07.2011}
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Достроково призначена пенсія з урахуванням підпункту «г» частини
першої пункту 1 статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» (803–
12), пункту «в» частини другої статті 12 Закону України «Про загальні засади
подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» (309–14) і статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»
(3721–12) у період до досягнення пенсійного віку, встановленого частиною
другою цієї статті, працюючим пенсіонерам не виплачується.
{Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом № 3668-VI
(3668–17) від 08.07.2011}
Науковим працівникам, які зробили вагомий внесок у розвиток науки,
можуть встановлюватися державні стипендії, а для підтримки наукової молоді – стипендії для молодих учених відповідно до законодавства. Науковим
працівникам, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, для
забезпечення умов для наукової діяльності надається в установленому законодавством порядку додаткова жила площа у вигляді кімнати (кабінету)
або в розмірі до 20 кв. метрів. Зазначена додаткова жила площа оплачується
в одинарному розмірі.
Окремим категоріям наукових (науково-педагогічних) працівників
(за переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки, президіями Національної та національних галузевих академій наук) науковими організаціями
та установами можуть надаватися службові жилі приміщення.
{Частина тридцять друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Дія цієї статті поширюється на наукових (науково-педагогічних) працівників наукових установ та організацій недержавної форми власності, які пройшли державну атестацію згідно із цим Законом, недержавних вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, що діють відповідно до Закону України
«Про вищу освіту» (2984–14), міжнародних наукових організацій, відкритих
на території України відповідно до міжнародних договорів, установчі документи яких затверджено Кабінетом Міністрів України, а також на наукових
(науково-педагогічних) працівників наукових установ і вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, що належали партійним та громадським організаціям колишніх Української РСР, інших республік СРСР та СРСР.
{Стаття 24 в редакції Закону № 1646-III (1646–14) від 06.04.2000; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2905-III (2905–14) від 20.12.2001, № 380-IV
(380–15) від 26.12.2002; в редакції Закону № 1316-IV (1316–15) від 20.11.2003;
із змінами, внесеними згідно із Законами № 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003,
№ 3108-IV (3108–15) від 17.11.2005; додатково див. Закон № 3235-IV (3235–15)
від 20.12.2005; в редакції Закону № 190-V (190–16) від 22.09.2006}
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Розділ IV. ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
У СФЕРІ НАУКОВОЇ І НАУКОВо-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 25. Повноваження Верховної Ради України у сфері наукової і
науково-технічної діяльності
Верховна Рада України:
здійснює державне регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
визначає основні засади і напрями державної політики у сфері наукової
і науково-технічної діяльності;
затверджує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та загальнодержавні програми науково-технічного розвитку України;
{Абзац четвертий статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 3421-IV (3421–15) від 09.02.2006}
здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.
Стаття 26. Повноваження Президента України у сфері наукової і науково-технічної діяльності
Президент України відповідно до Конституції (254 к/96-ВР) та законів
України:
утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра
України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
сприяє розвитку науки і техніки, здійснюючи інші повноваження, визначені Конституцією України.
{Стаття 26 в редакції Закону № 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності
Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої
влади:
забезпечує проведення науково-технічної політики держави;
подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки та матеріально-технічного забезпечення;
забезпечує розроблення і виконання державних цільових науково-технічних програм;
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затверджує в межах своєї компетенції державні цільові науково-технічні
програми відповідно до визначених Верховною Радою України пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки;
визначає порядок формування та використання фондів для науково-технічної діяльності;
здійснює інші повноваження у сфері наукової і науково-технічної діяльності відповідно до законів.
{Стаття 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3421-IV (3421–15)
від 09.02.2006; в редакції Закону № 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері науки, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки: розробляє засади наукового і науково-технічного розвитку України;
забезпечує розвиток наукового і науково-технічного потенціалу України;
організовує та координує інноваційну діяльність;
забезпечує розвиток загальнодержавної системи науково-технічної інформації;
формує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та інноваційної
діяльності на підставі довгострокових (понад десять років) і середньострокових прогнозів науково-технічного та інноваційного розвитку;
координує діяльність органів виконавчої влади щодо розроблення державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових частин
інших державних цільових програм і контролює їх виконання;
здійснює керівництво системою наукової і науково-технічної експертизи;
забезпечує інтеграцію вітчизняної науки у світовий науковий простір
зі збереженням і захистом національних пріоритетів;
здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері наукової та науково-технічної діяльності:
організовує прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій науково-технічного розвитку;
здійснює аналіз результативності провадження наукової та науково-технічної діяльності;
організовує та проводить конкурс наукових і науково-технічних проектів, спрямованих на реалізацію (виконання) завдань державних цільових
наукових та науково-технічних програм, наукових частин інших державних
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цільових програм за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки,
державним замовником яких він є;
здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ;
реєструє та обліковує науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, дисертації;
здійснює інші повноваження, передбачені законом.
{Стаття 28 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2261-IV (2261–
15) від 16.12.2004, № 3421-IV (3421–15) від 09.02.2006; в редакції Закону
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Стаття 29. Повноваження інших центральних органів виконавчої
влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності
Інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень:
здійснюють управління у сфері наукової та інноваційної діяльності і відповідають за рівень науково-технічного розвитку відповідних галузей;
визначають напрями розвитку наукового і науково-технологічного потенціалу галузей, спрямовують і контролюють діяльність підпорядкованих
їм наукових організацій;
беруть участь у формуванні пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, державних цільових наукових та науково-технічних програм
і державного замовлення;
{Абзац четвертий статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 3421-IV (3421–15) від 09.02.2006}
формують програми науково-технічного розвитку відповідних галузей
та організують їх виконання;
організують розроблення, освоєння та виробництво сучасної конкурентоспроможної продукції на основі використання нових високоефективних
технологій, устаткування, матеріалів, інформаційного забезпечення;
готують пропозиції щодо вдосконалення економічного механізму забезпечення науково-технічного розвитку відповідних галузей;
здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України.
Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
місцеві ради, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи
виконавчої влади щодо наукової та науково-технічної діяльності відповідно
до їх компетенції:
забезпечують виконання державних цільових наукових та науково-технічних програм;
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{Абзац другий статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 3421-IV (3421–15) від 09.02.2006}
розробляють та організують виконання регіональних (територіальних)
програм науково-технічного розвитку;
створюють місцеві інноваційні фонди відповідно до законодавства України;
сприяють розвитку технопарків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів;
залучають відповідні наукові установи (за їх згодою) до вирішення проблем науково-технічного розвитку регіону.
Розділ V. ФОРМИ І МЕТОДИ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
У НАУКОВІЙ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 31. Цілі та напрями державної політики в науковій і науково-технічній діяльності
Основними цілями державної політики у науковій і науково-технічній
діяльності є:
примноження національного багатства на основі використання наукових
та науково-технічних досягнень;
створення умов для досягнення високого рівня життя кожного громадянина, його фізичного, духовного та інтелектуального розвитку через використання сучасних досягнень науки і техніки;
зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень;
забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної творчості.
Держава забезпечує:
соціально-економічні, організаційні, правові умови для формування та
ефективного використання наукового та науково-технічного потенціалу, включаючи державну підтримку суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності;
створення сучасної інфраструктури науки і системи інформаційного забезпечення наукової і науково-технічної діяльності, інтеграцію освіти, науки
і виробництва;
підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку наукових кадрів;
підвищення престижу наукової і науково-технічної діяльності, підтримку та
заохочення наукової молоді;
фінансування та матеріальне забезпечення фундаментальних досліджень;
організацію прогнозування тенденцій науково-технічного та інноваційного розвитку на довгостроковий та середньостроковий періоди;
{Частину другу статті 31 доповнено абзацом згідно із Законом № 2261-IV
(2261–15) від 16.12.2004}
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підтримку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, державних
цільових наукових і науково-технічних програм та концентрацію ресурсів
для їх реалізації;
{Абзац восьмий частини другої статті 31 із змінами, внесеними згідно
із Законом № 3421-IV (3421–15) від 09.02.2006}
створення ринку наукової і науково-технічної продукції та впровадження
досягнень науки і техніки в усі сфери суспільного життя; правову охорону інтелектуальної власності та створення умов для її ефективного використання;
організацію статистики в науковій діяльності; проведення наукової і науково-технічної експертизи виробництва, нових технологій, техніки, результатів досліджень, науково-технічних програм і проектів тощо;
стимулювання наукової та науково-технічної творчості, винахідництва
та інноваційної діяльності;
пропагування наукових та науково-технічних досягнень, винаходів, нових сучасних технологій, внеску України у розвиток світової науки і техніки;
встановлення взаємовигідних зв’язків з іншими державами для інтеграції вітчизняної та світової науки.
Стаття 32. Основні принципи державного управління та регулювання у науковій і науково-технічній діяльності
При здійсненні державного управління та регулювання науковою діяльністю держава керується принципами:
органічної єдності науково-технічного, економічного, соціального та духовного розвитку суспільства;
поєднання централізації та децентралізації управління у науковій діяльності;
додержання вимог екологічної безпеки; визнання свободи творчої, наукової і науково-технічної діяльності;
збалансованості розвитку фундаментальних і прикладних досліджень;
використання досягнень світової науки, можливостей міжнародного наукового співробітництва;
свободи поширення наукової та науково-технічної інформації;
відкритості для міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечення інтеграції української науки в світову в поєднанні із захистом інтересів національної безпеки.
Стаття 33. Фінансово-кредитні та податкові важелі державного регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності
Держава застосовує фінансово-кредитні та податкові важелі для створення економічно сприятливих умов для ефективного здійснення наукової
і науково-технічної діяльності відповідно до законодавства України.
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Стаття 34. Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності
Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, власних або залучених коштів підприємств, установ та організацій, коштів вітчизняних та
іноземних замовників робіт, грантів, інших джерел, не заборонених законом.
{Статтю 34 доповнено новою частиною першою згідно із Законом
№ 3714-VI (3714–17) від 08.09.2011}
Одним із основних важелів здійснення державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності є бюджетне фінансування.
Держава забезпечує бюджетне фінансування наукової та науково-технічної діяльності (крім видатків на оборону) у розмірі не менше 1,7 відсотка
валового внутрішнього продукту України.
Видатки на наукову і науково-технічну діяльність є захищеними статтями видатків Державного бюджету України.
Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності здійснюється шляхом фінансування основної діяльності державних наукових
установ, наукових досліджень вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів.
{Частина п’ята статті 34 в редакції Закону № 3714-VI (3714–17) від
08.09.2011}
Базове фінансування надається для забезпечення:
фундаментальних наукових досліджень;
найважливіших для держави напрямів досліджень, у тому числі в інтересах національної безпеки та оборони;
розвитку інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності;
збереження наукових об’єктів, що становлять національне надбання;
підготовки наукових кадрів.
Перелік наукових установ та вищих навчальних закладів, яким надається базове фінансування для здійснення наукової і науково-технічної діяльності, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Програмно-цільове фінансування здійснюється, як правило, на конкурсній основі для:
науково-технічних програм і окремих розробок, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;
забезпечення проведення найважливіших прикладних науково-технічних розробок, які виконуються за державним замовленням;
проектів, що виконуються в межах міжнародного науково-технічного
співробітництва;
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підтримки фундаментальних наукових досліджень за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень та інших державних фондів, створених з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності;
{Частину восьму статті 34 доповнено абзацом п’ятим згідно із Законом
№ 3714-VI (3714–17) від 08.09.2011}
розроблення наукових засад державної політики у відповідних сферах,
проведення наукової експертизи проектів нормативно-правових актів, державних програм;
{Частину восьму статті 34 доповнено абзацом шостим згідно із Законом
№ 3714-VI (3714–17) від 08.09.2011}
розвитку матеріально-технічної бази наукової і науково-технічної діяльності.
{Частину восьму статті 34 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом
№ 3714-VI (3714–17) від 08.09.2011}
Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності здійснюється відповідно до законодавства України. Видатки Державного бюджету України, передбачені для проведення фундаментальних досліджень, здійснюються за наявності висновку про доцільність проведення витрат по кожній
науковій темі, наданого Експертною радою при Національній академії наук
України із залученням експертів центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності.
{Частина статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законами № 107-VI
(107–17) від 28.12.2007 – зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710–08) від 22.05.2008;
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Порядок формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів
Державного бюджету України та порядок проведення конкурсного відбору
науково-дослідних, науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
{Статтю 34 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 3714-VI
(3714–17) від 08.09.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4996-VI
(4996–17) від 21.06.2012}
Стаття 35. Державний фонд фундаментальних досліджень
Для підтримки фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, що провадяться науковими установами, вищими навчальними закладами, вченими, створюється Державний фонд
фундаментальних досліджень (далі – Фонд).
Діяльність Фонду регулюється Положенням (1717–2001-п), яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
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У Державному бюджеті України кошти для Фонду визначаються окремим рядком.
Кошти Фонду формуються за рахунок:
бюджетних коштів;
добровільних внесків юридичних і фізичних осіб (у тому числі іноземних).
Кошти Фонду розподіляються на конкурсній основі.
Стаття 36. Державні цільові наукові та науково-технічні програми
у сфері наукової і науково-технічної діяльності
Державні цільові наукові та науково-технічні програми є основним засобом реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки шляхом концентрації науково-технічного потенціалу держави для розв’язання найважливіших природничих, технічних і гуманітарних проблем.
Державні цільові наукові та науково-технічні програми з пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки формуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки
на основі цільових проектів, відібраних на конкурсних засадах.
{Частина друга статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
{Стаття 36 в редакції Закону № 3421-IV (3421–15) від 09.02.2006}
Стаття 37. Державне замовлення на науково-технічну продукцію
Державне замовлення на науково-технічну продукцію щорічно формується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері науки, і центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку на основі переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення
новітніх технологій та продукції, і затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України.
{Стаття 37 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI (5460–17)
від 16.10.2012}
Стаття 38. Державний інноваційний фонд
З метою фінансового забезпечення проведення державної політики у науковій і науково-технічній діяльності і заходів, спрямованих на розвиток та
використання досягнень науки в Україні, створюється Державний інноваційний фонд, положення про який затверджується Кабінетом Міністрів України.
Державний інноваційний фонд підпорядковується центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності.
{Частина друга статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
134

Державний інноваційний фонд здійснює на конкурсних засадах фінансову та матеріально-технічну підтримку заходів, спрямованих на впровадження
пріоритетних науково-технічних розробок та новітніх технологій у виробництво, технічне його переоснащення, освоєння випуску нових видів конкурентоспроможної продукції.
{Дію частини четвертої статті 38 зупинено на 2004 рік згідно із Законом
№ 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003}
{Дію частини четвертої статті 38 зупинено на 2003 рік згідно із Законом
№ 380-IV (380–15) від 26.12.2002}
{Дію частини четвертої статті 38 зупинено на 2002 рік згідно із Законом
№ 2905-III (2905–14) від 20.12.2001}
Кошти Державного інноваційного фонду формуються за рахунок зборів
до цього фонду, встановлених законодавством України, а також позабюджетних коштів, одержаних від повернення позик, інвестиційних вкладів, лізингових платежів, надходжень від сумісної діяльності з виконавцями інноваційних проектів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, та інших
надходжень, що не суперечать законодавству України.
Стаття 39. Забезпечення розвитку кадрового потенціалу науки
З метою постійного поновлення інтелектуального потенціалу суспільства,
розвитку та поширення наукової і технічної культури, розвитку новаторства, сприяння творчості працівників наукової та науково-технічної діяльності держава:
забезпечує підвищення престижу наукової праці;
організує підготовку та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів у державних наукових установах і навчальних закладах;
забезпечує пошук і відбір талановитої молоді, сприяє її стажуванню;
сприяє підготовці та перепідготовці наукових і науково-педагогічних кадрів за межами України;
запроваджує систему атестації кадрів, сприяє визнанню дипломів про
вищу освіту, наукових ступенів та вчених звань на міждержавному рівні;
встановлює в освітніх програмах обов’язковий мінімум наукових та науково-технічних знань для кожного рівня освіти.
Стаття 40. Наукова і науково-технічна експертиза
Наукова і науково-технічна експертиза є невід’ємним елементом державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності і проводиться відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» (51/95-ВР).
Стаття 41. Система науково-технічної інформації
Для забезпечення розвитку науки і сприяння науково-технічній творчості держава створює систему науково-технічної інформації, функціонування і
розвиток якої регулюється законодавством України.
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Стаття 42. Захист права інтелектуальної власності
Захист права інтелектуальної власності забезпечується відповідно до законів та інших нормативно-правових актів органами державної влади України.
У разі порушення права інтелектуальної власності його захист здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.
Обов’язковими умовами договору (контракту), на підставі якого виконуються науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, є визначення суб’єктів
права інтелектуальної власності, зобов’язання сторін щодо забезпечення
охорони прав на створені об’єкти інтелектуальної власності, визначення сторони, яка буде сплачувати винагороду суб’єктам права інтелектуальної власності згідно із законодавством України.
{Стаття 42 в редакції Закону № 1407-IV (1407–15) від 03.02.2004}
Стаття 43. Стандартизація, метрологічне забезпечення і сертифікація у науковій і науково-технічній діяльності
Стандартизація, метрологічне забезпечення і сертифікація у науковій і науково-технічній діяльності здійснюється відповідно до законодавства України.
Стаття 44. Державна підтримка міжнародного наукового та науковотехнічного співробітництва
Держава створює необхідні правові та економічні умови для здійснення суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності вільних та рівноправних відносин з науковими та науково-технічними організаціями, іноземними
юридичними особами, міжнародними науковими організаціями, іноземними
та міжнародними науковими товариствами і об’єднаннями, якщо ці відносини не суперечать законодавству України.
Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво здійснюється через:
провадження спільних наукових досліджень, технічних і технологічних
розробок на основі кооперації, спільних науково-технічних програм;
провадження досліджень та розробок за спільними координаційними угодами;
виконання робіт, передбачених угодою, однією зі сторін якої є організація іноземної держави або міжнародна організація;
спільні дослідження та розробки у міжнародних колективах спеціалістів, міжнародних інститутах та спільних підприємствах, використання власності на науковий та науково-технічний результат на основі договорів між
суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності;
взаємний обмін науковою та науково-технічною інформацією, використання об’єднаних міжнародних інформаційних фондів, банків даних;
проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів;
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взаємний обмін науковими, науково-технічними й викладацькими кадрами, студентами й аспірантами, а також спільну підготовку спеціалістів.
Суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності можуть брати участь
у виконанні міжнародних науково-технічних програм і проектів та укладати
угоди з іноземними організаціями і юридичними особами, брати участь у діяльності іноземних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів
на правах їх членів, укладати контракти з іноземними організаціями та юридичними особами, брати участь в міжнародних симпозіумах та інших заходах відповідно до законодавства України.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері наукової та науково-технічної діяльності проводить державну реєстрацію міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва
в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
{Частина четверта статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5460-VI (5460–17) від 16.10.2012}
Обмеження у сфері міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва встановлюються законодавством України.
Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування за винятком статей 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 34, 36, які набирають чинності через
шість місяців після набрання чинності цим Законом.
2. Кабінету Міністрів України: забезпечити в шестимісячний термін прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; привести у двомісячний термін свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом
закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Кошти, необхідні для реалізації положень частин четвертої та сьомої
статті 24 цього Закону, передбачаються у розділі «Фундаментальні наукові дослідження і сприяння науково-технічному прогресу» Державного бюджету України.
5. Частина друга статті 34 цього Закону реалізовуватиметься поетапно
з 1999 до 2001 року шляхом щорічного збільшення частки видатків на науку,
починаючи з одного відсотка валового внутрішнього продукту.
Президент України

Л. КРАВЧУК

м. Київ, 13 грудня 1991 року
№ 1977-XII
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про охорону дитинства
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст. 142)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3109-III (3109–14) від 07.03.2002, ВВР, 2002, № 32, ст. 232
№ 177-IV (177–15) від 26.09.2002, ВВР, 2002, № 46, ст. 347
№ 380-IV (380–15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10–11, ст. 86
№ 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17–18, ст. 250
№ 1410-IV (1410–15) від 03.02.2004, ВВР, 2004, № 19, ст. 251
№ 2304-IV (2304–15) від 11.01.2005, ВВР, 2005, № 6, ст. 144
№ 2353-IV (2353–15) від 18.01.2005, ВВР, 2005, № 10, ст. 191
№ 2414-IV (2414–15) від 03.02.2005, ВВР, 2005, № 11, ст. 202
№ 2505-IV (2505–15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18–19, ст. 267
№ 257-VI (257–17) від 10.04.2008, ВВР, 2008, № 24, ст. 230
№ 1343-VI (1343–17) від 19.05.2009, ВВР, 2009, № 39, ст. 550
№ 1397-VI (1397–17) від 21.05.2009, ВВР, 2009, № 41, ст. 596
№ 2394-VI (2394–17) від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 39, ст. 513
№ 2435-VI (2435–17) від 06.07.2010, ВВР, 2010, № 46, ст. 539
№ 3234-VI (3234–17) від 19.04.2011, ВВР, 2011, № 42, ст. 433
№ 3525-VI (3525–17) від 16.06.2011, ВВР, 2012, № 4, ст. 20
№ 4723-VI (4723–17) від 17.05.2012
№ 5290-VI (5290–17) від 18.09.2012
№ 5462-VI (5462–17) від 16.10.2012
№ 5477-VI (5477–17) від 06.11.2012}
Цей Закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини
на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток
встановлює основні засади державної політики у цій сфері.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
дитина – особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше;
дитинство – період розвитку людини до досягнення повноліття;
охорона дитинства – система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав;
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дитина-сирота – дитина, в якої померли чи загинули батьки;
діти, позбавлені батьківського піклування, – діти, які залишилися без
піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням
покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час
слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням
від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження,
тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські
обов’язки, а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, діти, батьки яких
невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні діти;
{Абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5290-VI (5290–17) від 18.09.2012}
дитина, розлучена із сім’єю, – дитина, яка прибуває чи прибула на територію України без супроводу батьків чи одного з них, діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри або опікуна чи піклувальника, призначених відповідно до законодавства країни походження, або інших повнолітніх осіб, які
до прибуття в Україну добровільно чи в силу звичаю країни походження взяли на себе відповідальність за виховання дитини;
{Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5290-VI (5290–
17) від 18.09.2012}
безпритульні діти – діти, які були покинуті батьками, самі залишили
сім’ю або дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця
проживання; дитина-інвалід – дитина зі стійким розладом функцій організму,
спричиненим захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового
чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту;
дитина-біженець – дитина, яка не є громадянином України і внаслідок
обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни
своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань,
або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни
свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань;
{Абзац статті 1 в редакції Закону № 177-IV (177–15) від 26.09.2002}
дитина, яка потребує додаткового захисту, – дитина, яка не є біженцем
відповідно до Конвенції про статус біженців 1951 року (995_011) і Протоколу
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щодо статусу біженців 1967 року (995_363) та Закону України «Про біженців
та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» (3671–17), але
потребує захисту, оскільки вона була змушена прибути в Україну або залишитися в Україні внаслідок виникнення загрози її життю, безпеці чи свободі
в країні походження, через побоювання застосування щодо неї смертної кари
або виконання вироку про смертну кару чи тортур, нелюдського або такого,
що принижує гідність, поводження чи покарання;
{Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5290-VI (5290–
17) від 18.09.2012}
діти, які потребують тимчасового захисту, – діти, які є іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають на території країни, що має
спільний кордон з Україною, які масово вимушені шукати захисту в Україні внаслідок зовнішньої агресії, іноземної окупації, громадянської війни, зіткнень на етнічній основі, природних чи техногенних катастроф або інших
подій, що порушують громадський порядок у певній частині або на всій території країни походження;
{Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5290-VI (5290–17)
від 18.09.2012}
неповна сім’я – сім’я, що складається з матері або батька і дитини (дітей);
багатодітна сім’я – сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває
у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей,
у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка)
проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу
багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою
навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення
ними 23 років;
{Абзац статті 1 в редакції Закону № 3525-VI (3525–17) від 16.06.2011}
{Друге речення абзацу статті 1 набирає чинності з 1 січня 2012 року –
див. пункт 2 Закону № 3525-VI (3525–17) від 16.06.2011}
прийомна сім’я – сім’я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання
та спільне проживання;
дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, яка створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть
на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
контакт з дитиною – реалізація матір’ю, батьком, іншими членами сім’ї
та родичами, у тому числі тими, з якими дитина не проживає, права на спіл140

кування з дитиною, побачення зазначених осіб з дитиною, а також надання
їм інформації про дитину або дитині про таких осіб, якщо це не суперечить
інтересам дитини.
{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 1397-VI (1397–17) від
21.05.2009}
Стаття 2. Законодавство про охорону дитинства та його завдання
Законодавство про охорону дитинства ґрунтується на Конституції України (254 к/96-ВР), Конвенції ООН про права дитини (995_021), міжнародних
договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
і складається з цього Закону, а також інших нормативно-правових актів, що
регулюють суспільні відносини у цій сфері.
Завданням законодавства про охорону дитинства є розширення соціальноправових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального, культурного розвитку молодого покоління, створення соціально-економічних і правових інститутів з метою захисту прав та законних інтересів дитини в Україні.
Стаття 3. Основні принципи охорони дитинства
Всі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного
або соціального походження, майнового стану, стану здоров’я та народження
дітей і їх батьків (чи осіб, які їх замінюють) або будь-яких інших обставин,
мають рівні права і свободи, визначені цим Законом та іншими нормативноправовими актами.
Держава гарантує всім дітям рівний доступ до безоплатної правової допомоги, необхідної для забезпечення захисту їхніх прав, на підставах та в порядку, встановлених законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.
{Частина друга статті 3 в редакції Закону № 5477-VI (5477–17) від
06.11.2012}
Стаття 4. Система заходів щодо охорони дитинства
Система заходів щодо охорони дитинства в Україні включає:
визначення основних правових, економічних, організаційних, культурних та соціальних засад щодо охорони дитинства, удосконалення законодавства про правовий і соціальний захист дітей, приведення його у відповідність
з міжнародними правовими нормами у цій сфері;
забезпечення належних умов для охорони здоров’я, навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльнос141

ті, зростання в сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги,
свободи та рівності;
проведення державної політики, спрямованої на реалізацію цільових
програм з охорони дитинства, надання дітям пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі виховання, навчання, підготовки до трудової діяльності, заохочення наукових досліджень з актуальних проблем дитинства;
встановлення відповідальності юридичних і фізичних осіб (посадових осіб
і громадян) за порушення прав і законних інтересів дитини, заподіяння їй шкоди.
Стаття 5. Організація охорони дитинства
Основні засади охорони дитинства та державну політику у цій сфері визначає Верховна Рада України шляхом затвердження відповідних загальнодержавних програм.
Проведення державної політики щодо охорони дитинства, розробку
і здійснення цільових загальнодержавних програм соціального захисту та поліпшення становища дітей, координацію діяльності центральних та місцевих
органів виконавчої влади у цій сфері забезпечує Кабінет Міністрів України.
Щорічно Кабінет Міністрів України звітує Верховній Раді України про стан
демографічної ситуації в Україні, становище дітей та тенденції його змін
у ході впроваджених соціально-економічних перетворень.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
відповідно до їх компетенції, визначеної законом, забезпечують:
проведення державної політики у сфері охорони дитинства, розроблення
і здійснення галузевих та регіональних програм поліпшення становища дітей, вирішення інших питань у цій сфері;
розвиток мережі навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, соціального захисту, а також позашкільних навчальних закладів, діяльність яких
спрямована на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей, зміцнення їх матеріально-технічної бази;
вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення інших передбачених законодавством умов для виховання дітей, які внаслідок
смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи
з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей;
організацію безкоштовного харчування учнів 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей у професійно-технічних навчальних закладах;
(Дію абзацу п’ятого частини третьої статті 5 зупинено на 2003 рік (щодо
забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1–3 класів загальноосвітніх
навчальних закладів, крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених сімей) згідно із Законом № 380-IV
(380–15) від 26.12.2002; дію абзацу п’ятого частини третьої статті 5 зупинено
142

на 2004 рік щодо забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1–3 класів
загальноосвітніх навчальних закладів, крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених сімей згідно із Законом № 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2505-IV (2505–15) від 25.03.2005)
організацію пільгового проїзду міським пасажирським транспортом
(крім таксі), автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) в сільській місцевості учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також
дітей-сиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей, що навчаються в професійно-технічних навчальних закладах;
вирішення питань про надання пільг та державної допомоги дітям та
сім’ям з дітьми відповідно до законодавства;
контроль за дотриманням в ігрових залах, комп’ютерних клубах, відеотеках, дискотеках, інших розважальних закладах та громадських місцях правопорядку та етичних норм стосовно дітей;
{Частину третю статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом № 2304-IV
(2304–15) від 11.01.2005}
вжиття інших заходів щодо охорони дитинства, віднесених до їх компетенції законодавством України.
Інші органи виконавчої влади в межах своїх повноважень:
подають Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення
положень законодавства, які стосуються забезпечення захисту прав дітей;
подають висновки до проектів законодавчих актів із зазначених питань;
надають засобам масової інформації, громадськості та особам чи органам, які займаються вирішенням питань захисту дітей, загальну інформацію
про забезпечення захисту прав дітей.
{Частина четверта статті 5 в редакції Закону № 1397-VI (1397–17) від
21.05.2009}
У порядку, встановленому законодавством, трудові колективи, благодійні та інші громадські організації, фізичні особи можуть брати участь у забезпеченні реалізації заходів з охорони дитинства, поліпшення становища дітей,
створення розвиненої системи патронату дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, підтримки батьків або осіб, які їх замінюють, заходів, спрямованих на забезпечення відповідних умов для виховання, освіти,
всебічного гармонійного культурного і фізичного розвитку дитини.
Держава сприяє трудовим колективам, громадським та благодійним організаціям, іншим об’єднанням громадян та фізичним особам у їх діяльності,
спрямованій на поліпшення становища дітей, охорону їх прав та інтересів, заохочує розвиток усіх форм благодійності, патронату і спонсорства щодо дітей
шляхом надання податкових, інвестиційних, митних, кредитних та тарифних
пільг у порядку, встановленому законами України.
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Розділ II. ПРАВА ТА СВОБОДИ ДИТИНИ
Стаття 6. Право на життя та охорону здоров’я
Кожна дитина має право на життя з моменту визначення її живонародженою та життєздатною за критеріями Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Держава гарантує дитині право на охорону здоров’я, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я,
сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового розвитку дитини, раціонального харчування, формуванню навичок здорового способу життя.
З цією метою держава вживає заходів щодо:
зниження рівня смертності немовлят і дитячої смертності;
забезпечення надання необхідної медичної допомоги всім дітям;
боротьби з хворобами і недоїданням, у тому числі шляхом надання дітям доступу до достатньої кількості якісних харчових продуктів та чистої питної води;
створення безпечних і здорових умов праці;
надання матерям належних послуг з охорони здоров’я у допологовий
і післяпологовий періоди;
забезпечення всіх прошарків суспільства, зокрема батьків і дітей, інформацією щодо охорони здоров’я і здорового харчування дітей, переваг грудного вигодовування, гігієни, санітарних умов проживання дітей та запобігання
нещасним випадкам;
розвитку просвітницької роботи, послуг у галузі планування сім’ї та
охорони репродуктивного здоров’я;
пільгового забезпечення дітей ліками та харчуванням у порядку, встановленому законодавством.
Стаття 7. Право на ім’я та громадянство
Кожна дитина з моменту народження має право на ім’я та громадянство.
Місце і порядок реєстрації народження дитини визначаються сімейним законодавством, реєстрацію актів цивільного стану, а підстави і порядок набуття та зміни громадянства визначаються Законом України «Про громадянство
України» (2235–14), іншими нормативно-правовими актами.
(Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1410-IV (1410–15)
від 03.02.2004)
Стаття 8. Право на достатній життєвий рівень
Кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку.
Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів
України.
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Стаття 9. Право дитини на вільне висловлення думки та отримання
інформації
Кожна дитина має право на вільне висловлювання особистої думки, формування власних поглядів, розвиток власної суспільної активності, отримання інформації, що відповідає її віку. Це право включає свободу розшукувати, одержувати,
використовувати, поширювати та зберігати інформацію в усній, письмовій чи іншій формі, за допомогою творів мистецтва, літератури, засобів масової інформації,
засобів зв’язку (комп’ютерної, телефонної мережі тощо) чи інших засобів на вибір дитини. Їй забезпечується доступ до інформації та матеріалів з різних національних і міжнародних джерел, особливо тих, які сприяють здоровому фізичному
і психічному розвитку, соціальному, духовному та моральному благополуччю.
Діти мають право звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, засобів масової
інформації та їх посадових осіб із зауваженнями та пропозиціями стосовно
їхньої діяльності, заявами та клопотаннями щодо реалізації своїх прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення.
метою реалізації цього права держава сприяє:
поширенню засобами масової інформації матеріалів, корисних для розвитку дитини;
виданню та розповсюдженню дитячої літератури та підручників шляхом
створення пільгових умов для їх видання;
міжнародному співробітництву у сфері обміну та поширення інформації
та матеріалів, що надходять із різних національних і міжнародних джерел;
діяльності засобів масової інформації, спрямованій на задоволення мовних потреб дітей, у тому числі тих, які належать до національних меншин.
Здійснення прав дитини на вільне висловлювання думки та отримання інформації може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням
чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав
інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету та неупередженості правосуддя.
Стаття 10. Право на захист від усіх форм насильства
Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність
та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім’ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості і виключають приниження честі та гідності дитини.
Держава здійснює захист дитини від:
усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання,
у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють;
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втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин;
залучення до екстремістських релігійних психокультових угруповань та
течій, використання її для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення
до азартних ігор тощо.
Держава через органи опіки і піклування, служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у порядку, встановленому
законодавством, надає дитині та особам, які піклуються про неї, необхідну
допомогу у запобіганні та виявленні випадків жорстокого поводження з дитиною, передачі інформації про ці випадки для розгляду до відповідних уповноважених законом органів для проведення розслідування і вжиття заходів
щодо припинення насильства.
{Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3109-III (3109–14) від 07.03.2002, № 2353-IV (2353–15) від 18.01.2005,
№ 5462-VI (5462–17) від 16.10.2012}
Дитина вправі особисто звернутися до органу опіки та піклування, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інших
уповноважених органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів.
{Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3109-III (3109–14) від 07.03.2002, № 2353-IV (2353–15) від 18.01.2005,
№ 5462-VI (5462–17) від 16.10.2012}
Розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може
заподіяти їй шкоду, без згоди законного представника дитини забороняється.
Процедура розгляду скарг дітей на порушення їх прав і свобод, жорстоке
поводження, насильство і знущання над ними в сім’ї та поза її межами встановлюється законодавством.
Розділ III. ДИТИНА І СІМ’Я
Стаття 11. Дитина і сім’я
Сім’я є природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього.
Кожна дитина має право на проживання в сім’ї разом з батьками або
в сім’ї одного з них та на піклування батьків.
Батько і мати мають рівні права та обов’язки щодо своїх дітей. Предметом основної турботи та основним обов’язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини.
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Стаття 12. Права, обов’язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини
Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку особистості дитини. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання
і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані
виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний
розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці.
Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод людини і громадянина, мови, національних історичних
і культурних цінностей українського та інших народів, підготовку дитини
до свідомого життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, милосердя,
забезпечення рівноправності всіх членів суспільства, злагоди та дружби між
народами, етнічними, національними, релігійними групами.
Держава надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків щодо виховання дітей, захищає права сім’ї,
сприяє розвитку мережі дитячих закладів.
Позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення їх цих прав не звільняє батьків від обов’язку утримувати дітей.
Порядок і розміри відшкодування витрат на перебування дитини в будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку-інтернаті, школі-інтернаті, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї, іншому закладі для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюються
законодавством України.
Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання
батьківських обов’язків відповідно до закону.
У разі відмови від надання дитині необхідної медичної допомоги, якщо це
загрожує її здоров’ю, батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність згідно з законом. Медичні працівники у разі критичного стану здоров’я
дитини, який потребує термінового медичного втручання, зобов’язані попередити батьків або осіб, які їх замінюють, про відповідальність за залишення
дитини в небезпеці.
Стаття 13. Державна допомога сім’ям з дітьми
З метою створення належних матеріальних умов для виховання дітей
у сім’ях держава надає батькам або особам, які їх замінюють, соціальну допомогу, передбачену Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (2811–12) та іншими законами України.
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Сім’ям з дітьми у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, надаються пільгові довгострокові кредити на придбання житла, предметів
довгострокового користування та житлове будівництво.
Багатодітним сім’ям надаються такі пільги:
1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому
приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);
2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством.
Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім’ї, який
постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;
3) 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах
норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають
центрального опалення;
4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата
за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.
{Статтю 13 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1343-VI
(1343–17) від 19.05.2009}
Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива, передбачені пунктами 1–3 частини
третьої цієї статті, надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду житла
та форми власності на нього.
{Статтю 13 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1343-VI
(1343–17) від 19.05.2009}
Дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім
багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей,
враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, надаються
пільги, передбачені частиною третьою, з урахуванням умов, визначених частиною четвертою цієї статті.
{Статтю 13 доповнено новою частиною згідно із Законом № 4723-VI
(4723–17) від 17.05.2012}
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Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:
1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров’я із залученням необхідних спеціалістів,
а також компенсація витрат на зубопротезування;
3) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського
сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі
внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;
5) безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (375–17).
{Статтю 13 доповнено частиною згідно із Законом № 1343-VI (1343–17)
від 19.05.2009}
Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення.
Зразок посвідчення (209 а-2010-п), порядок виготовлення і видачі посвідчень
(209–2010-п) встановлюються Кабінетом Міністрів України.
{Статтю 13 доповнено частиною згідно із Законом № 1343-VI (1343–17)
від 19.05.2009}
Стаття 14. Розлучення дитини з сім’єю
Діти та батьки не повинні розлучатися всупереч їх волі, за винятком випадків, коли таке розлучення необхідне в інтересах дитини і цього вимагає
рішення суду, що набрало законної сили.
Під час вчинення дій, пов’язаних з розлученням дитини з одним або обома батьками, а також інших дій, що стосуються дитини, в порядку, встановленому законом, судом заслуховується думка та побажання дитини.
Стаття 15. Право дитини на контакт з батьками, які проживають
окремо
{Назва статті 15 в редакції Закону № 1397-VI (1397–17) від 21.05.2009}
Дитина, яка проживає окремо від батьків або одного з них, має право
на підтримання з ними регулярних особистих стосунків і прямих контактів.
Батьки, які проживають окремо від дитини, зобов’язані брати участь у її
вихованні і мають право спілкуватися з нею, якщо судом визнано, що таке
спілкування не перешкоджатиме нормальному вихованню дитини.
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У разі коли батьки не можуть дійти згоди щодо участі одного з батьків,
який проживає окремо, у вихованні дитини, порядок такої участі визначається органами опіки та піклування за участю батьків виходячи з інтересів дитини. Рішення органів опіки та піклування з цих питань можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом.
Дитина має право на отримання інформації про відсутніх батьків, якщо
це не завдає шкоди її психічному і фізичному здоров’ю.
Стаття 16. Право дитини на контакт з батьками, іншими членами
сім’ї та родичами, які проживають у різних державах
{Назва статті 16 в редакції Закону № 1397-VI (1397–17) від 21.05.2009}
Дитина, батьки якої проживають у різних державах, має право на регулярні особисті стосунки і прямі контакти з обома батьками. Дитина та її батьки для возз’єднання сім’ї мають право на вільний в’їзд в Україну та виїзд
з України у порядку, встановленому законом.
Батьки, інші члени сім’ї та родичі, зокрема ті, які проживають у різних
державах, не повинні перешкоджати одне одному реалізувати право дитини
на контакт з ними, зобов’язані гарантувати повернення дитини до місця її
постійного проживання після реалізації нею права на контакт, не допускати
неправомірної зміни її місця проживання.
{Статтю 16 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1397-VI
(1397–17) від 21.05.2009}
Стаття 16–1. Заходи і гарантії забезпечення виконання рішення суду
про реалізацію права дитини на контакт
Заходи і гарантії забезпечення виконання рішення суду про реалізацію
права дитини на контакт визначаються судом у кожному конкретному випадку.
Такими заходами і гарантіями є:
зобов’язання особи, яка контактує з дитиною, оплачувати витрати,
пов’язані з переїздом та проживанням дитини, а також, у разі потреби, – будьякої іншої особи, яка супроводжує дитину, повідомляти особі, з якою проживає дитина, про місце перебування дитини під час реалізації нею права
на контакт, з’являтися особисто разом з дитиною до органу опіки та піклування з періодичністю, визначеною судом;
заборона зміни місця перебування дитини під час реалізації нею права
на контакт;
реалізація права на контакт з дитиною на території іноземної держави
за умови подання органу опіки та піклування за місцем проживання дитини
документа, що підтверджує визнання рішення суду України про контакт з дитиною на території іншої держави;
інші заходи, передбачені законом.
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{Закон доповнено статтею 16–1 згідно із Законом № 1397-VI (1397–17)
від 21.05.2009}
Стаття 17. Право дитини на майно
Кожна дитина, в тому числі й усиновлена, має право на одержання в установленому законом порядку в спадщину майна і грошових коштів батьків чи
одного з них у разі їх смерті або визнання їх за рішенням суду померлими
незалежно від місця проживання. Дитина, батьки якої позбавлені батьківських прав, не втрачає права на успадкування їх майна.
У разі визнання батьків або одного з них рішенням суду безвісно відсутніми дитина має право на утримання за рахунок їх коштів і майна.
Батьки або особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органів
опіки і піклування, наданого відповідно до закону, укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, відмовлятися від
належних дитині майнових прав, здійснювати поділ, обмін, відчуження житла,
зобов’язуватися від імені дитини порукою, видавати письмові зобов’язання.
{Частина третя статті 17 в редакції Закону № 3234-VI (3234–17) від
19.04.2011}
Суд у разі позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дитини
без позбавлення батьківських прав одночасно накладає заборону на відчуження майна та житла дітей, про що повідомляє нотаріуса за місцем знаходження майна та житла.
{Частина четверта статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2435-VI (2435–17) від 06.07.2010}
Інші майнові права дитини та порядок їх захисту встановлюються законами України.
Стаття 18. Право дитини на житло
Держава забезпечує право дитини на проживання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку.
Діти – члени сім’ї наймача або власника жилого приміщення мають право
користуватися займаним приміщенням нарівні з власником або наймачем.
Органи опіки та піклування зобов’язані здійснювати контроль за додержанням батьками або особами, які їх замінюють, майнових та житлових прав
дітей при відчуженні жилих приміщень та купівлі нового житла.
Розділ IV. ДИТИНА І СУСПІЛЬСТВО
Стаття 19. Право на освіту
Кожна дитина має право на освіту.
Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і кому151

нальних навчальних закладах; надання державних стипендій та пільг учням
і студентам цих закладів у порядку, встановленому законодавством України.
Держава забезпечує право на вибір навчального закладу і навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
організовують облік дітей дошкільного та шкільного віку для виконання вимог щодо навчання дітей у загальноосвітніх навчальних закладах.
Учні державних професійно-технічних навчальних закладів, студенти
вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному утриманні
держави. Порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійно-технічних навчальних закладів безоплатним харчуванням і стипендією встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (за винятком
тих, які мають вади фізичного та розумового розвитку і не можуть навчатися
в загальних навчальних закладах), навчаються в загальноосвітніх школах.
Для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, які потребують опіки і стороннього догляду, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, за згодою батьків дітей
або осіб, які їх замінюють, забезпечує навчання в загальноосвітніх та спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах за відповідними навчальними
програмами, у тому числі і в домашніх умовах.
{Статтю 19 доповнено частиною згідно із Законом № 2414-IV (2414–15)
від 03.02.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI (5462–17)
від 16.10.2012}
Діти-інваліди та інваліди з дитинства, які перебувають у реабілітаційних
закладах, закладах та установах, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, охорони
здоров’я, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сферах
трудових відносин, соціального захисту населення, охорони здоров’я, місцевих державних адміністрацій, мають право на здобуття освіти за індивідуальними навчальними програмами, які узгоджуються з індивідуальними програмами реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства.
{Статтю 19 доповнено частиною згідно із Законом № 2414-IV (2414–15)
від 03.02.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI (5462–17)
від 16.10.2012}
Держава забезпечує пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітям-інвалідам,
дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та іншим кате152

горіям дітей, які потребують соціального захисту, у тому числі дітям з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, за умови наявності у них
достатнього рівня підготовки.
{Частина дев’ята статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1343-VI (1343–17) від 19.05.2009}
Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, а також
особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний
рівень вони здобувають вперше.
{Статтю 19 доповнено частиною згідно із Законом № 1343-VI (1343–17)
від 19.05.2009}
Норми навантаження у навчальних програмах та планах навчальних
закладів повинні визначатися з урахуванням віку та стану здоров’я дітей.
Контроль за дотриманням цих норм у порядку, встановленому законодавством, здійснюють центральні органи виконавчої влади, що забезпечують
формування державної політики у сферах освіти і науки, охорони здоров’я.
{Частина одинадцята статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5462-VI (5462–17) від 16.10.2012}
У порядку, встановленому законодавством, держава забезпечує підтримку та заохочення особливо обдарованих дітей шляхом направлення їх на навчання до провідних вітчизняних та іноземних навчальних закладів і встановлення спеціальних стипендій.
Стаття 20. Залучення дитини до національної та світової культури
З метою сприяння соціальному, духовному, моральному благополуччю,
всебічному здоровому розвитку дитини держава забезпечує їй безкоштовний
доступ до національних духовних та історичних цінностей, досягнень світової культури шляхом надання можливості користування бібліотечними фондами, виставковими залами, музеями тощо. З цією метою створюється мережа спеціальних дитячих закладів культури, закладів позашкільної освіти,
діяльність яких спрямовується на сприяння розвитку індивідуальної та колективної творчості дітей.
Розробка навчальних програм, що застосовуються в навчальних закладах, повинна базуватися на найкращих здобутках людства у сфері культури,
засадах моралі та добра, національних духовних традиціях.
Держава сприяє випуску і забезпеченню доступності кіно- та відеофільмів, теле- і радіопередач, виданню друкованих засобів масової інформації,
розрахованих на дитячу та молодіжну аудиторію, а також поширенню іншої
корисної для культурного розвитку дітей інформації.
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Забороняється пропагування у засобах масової інформації культу насильства і жорстокості, розповсюдження порнографії та інформації, що зневажає людську гідність і завдає шкоди моральному благополуччю дитини.
Стаття 21. Дитина і праця
Порядок застосування праці дітей визначається законодавством України
про працю.
Вік, з якого допускається прийняття дитини на роботу, становить 16 років. Діти, які досягли 15-річного віку, можуть прийматися на роботу, що не завдає шкоди їх здоров’ю і навчанню, за згодою одного з батьків або особи, яка
замінює батьків.
Для дітей, молодших 16 років, тривалість робочого часу обмежується
відповідно до потреб їх розвитку та професійної підготовки. Час, витрачений
дитиною за згодою власника або уповноваженого ним органу на професійну
підготовку в межах встановленого законодавством робочого часу, зараховується як робочий час.
Забороняється залучення дітей до найгірших форм дитячої праці, участі
у важких роботах і роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці,
а також на підземних роботах та до праці понад встановлений законодавством
скорочений робочий час.
(Частина четверта статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2414-IV (2414–15) від 03.02.2005)
До найгірших форм дитячої праці належать:
усі форми рабства або практика, подібна до рабства, зокрема, продаж дітей та торгівля ними, боргова залежність, а також примусова чи обов’язкова
праця, включаючи примусове чи обов’язкове вербування дітей для використання їх у збройних конфліктах;
використання, вербування або пропонування дитини для зайняття проституцією, виробництва порнографічної продукції чи порнографічних вистав;
використання, вербування або пропонування дитини для незаконної діяльності;
робота, яка за своїм характером чи умовами, в яких вона виконується,
може завдати шкоди фізичному або психічному здоров’ю дитини.
(Статтю 21 доповнено частиною згідно із Законом № 2414-IV (2414–15)
від 03.02.2005)
Діти приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду
за наявності письмового медичного висновку про відсутність протипоказань
для участі у трудовій діяльності та в подальшому до досягнення 21 року щорічно підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Участь
у трудовій діяльності дітей-інвалідів та дітей з вадами фізичного та розумового
розвитку забезпечується шляхом створення відповідної мережі робочих місць.
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З метою захисту своїх трудових прав діти, які працюють, можуть створювати професійні спілки або вступати до існуючих професійних спілок
у порядку, встановленому законодавством України.
Державний контроль і нагляд за додержанням трудових прав дитини забезпечується в порядку, встановленому законодавством України.
Стаття 22. Право на зайняття підприємницькою діяльністю
Діти, які досягли 16-річного віку, мають право займатися підприємницькою діяльністю, можуть бути членами колективного сільськогосподарського
підприємства та членами селянського (фермерського) господарства в порядку, встановленому законом.
Стаття 23. Право на об’єднання в дитячі та молодіжні організації
Діти мають право на об’єднання в самостійні дитячі та молодіжні громадські організації за умови, що їх діяльність не суперечить Конституції
України (254 к/96-ВР) та законам України, не порушує громадський порядок
і безпеку держави, права і свободи інших осіб, не шкодить моралі та здоров’ю
дітей та інших громадян.
Дитячі громадські організації можуть створювати свої об’єднання, встановлювати контакти з дитячими громадськими організаціями інших країн,
вступати до міжнародних дитячих об’єднань.
Створення дитячих організацій політичного та релігійного спрямування
забороняється.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
надають допомогу дитячим організаціям та об’єднанням, сприяють їх роботі.
Розділ V. ДИТИНА В НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ
ТА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ
Стаття 24. Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та безпритульних дітей
Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, забезпечує держава.
Безпритульні діти в порядку, встановленому законом, тимчасово розміщуються у притулках для дітей служб у справах дітей, у яких створюються
належні житлово-побутові умови та умови, спрямовані на забезпечення їх
соціальної адаптації та підготовку до повернення у рідні сім’ї або передачі
під опіку і піклування, надається правова, психологічна, медична та інша допомога таким дітям.
{Частина друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5462-VI (5462–17) від 16.10.2012}
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Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути
передані під опіку чи піклування, на усиновлення або влаштовані на виховання в сім’ї громадян (прийомні сім’ї), в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу на повне державне утримання.
Вихованцям таких закладів створюються необхідні умови для їх всебічного
і гармонійного розвитку, підготовки до самостійного життя та праці.
Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, працівники Міністерства внутрішніх справ України, працівники відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, житлово-експлуатаційних організацій, навчальних закладів, громадяни та інші
особи, яким стало відомо про факт залишення дитини без опіки (піклування)
батьків, зобов’язані негайно повідомити про це органи опіки та піклування
за місцем знаходження дитини.
{Частина четверта статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5462-VI (5462–17) від 16.10.2012}
Усиновлення допускається виключно в інтересах дитини України відповідно до закону.
Усиновлення (удочеріння) є оформлена спеціальним юридичним актом
(рішенням суду) передача на виховання в сім’ю неповнолітньої дитини
на правах сина чи дочки.
Усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцями провадиться, якщо були вичерпані всі можливості щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім’ї громадян України.
{Частина сьома статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5462-VI (5462–17) від 16.10.2012}
Усиновлення дитини, яка є громадянином України, не може здійснюватися іноземцем, який не перебуває в шлюбі, за винятком, коли іноземець є родичем дитини.
{Статтю 24 доповнено частиною згідно із Законом № 257-VI (257–17)
від 10.04.2008}
Переважне право серед інших іноземців на усиновлення дитини, яка є
громадянином України, мають громадяни держав, які уклали міжнародні договори з Україною про усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
{Частина дев’ята статті 24 в редакції Закону № 5462-VI (5462–17) від
16.10.2012}
Порядок передачі дітей на усиновлення, а також здійснення контролю
за умовами їх проживання і виховання в сім’ях усиновителів встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
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Посередницька, комерційна діяльність щодо усиновлення дітей, передання їх під опіку, піклування чи на виховання в сім’ї громадян України, іноземців або осіб без громадянства забороняється.
{Частина статті 24 в редакції Закону № 2414-IV (2414–15) від 03.02.2005}
Порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передачі дітей на виховання та спільне проживання в прийомні сім’ї або дитячі
будинки сімейного типу, а також положення про них затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Працівники закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які здійснюють виховні функції, в разі вчинення аморального
проступку, не сумісного з продовженням зазначеної роботи, притягаються
до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому законом.
Контроль за умовами виховання і проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів (піклувальників), усиновителів, у дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім’ях покладається на органи опіки і піклування, центри соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді або інші уповноважені органи.
{Частина статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3109-III
(3109–14) від 07.03.2002, № 2353-IV (2353–15) від 18.01.2005, № 5462-VI
(5462–17) від 16.10.2012}
Стаття 25. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Діти, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських
прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, мають право на особливий захист і допомогу з боку держави.
Відсутність одного або обох з батьків та батьківського піклування підтверджується відповідними документами, які є підставою для надання цим дітям
матеріального забезпечення і пільг, передбачених законодавством України.
У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування, влаштування в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї
жиле приміщення, в якому вони проживали, зберігається за дітьми протягом
усього часу перебування їх в цих закладах, у опікунів чи піклувальників, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї незалежно від того, чи проживають у жилому приміщенні, з якого вибули діти, інші члени сім’ї. Жиле
приміщення, яке зберігається за дітьми, може бути передано в оренду іншим
громадянам на строк до повернення дітей із зазначених закладів, від опікунів
чи піклувальників, з прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу.
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Порядок збереження і передачі в оренду жилого приміщення та іншого майна
дитини затверджується Кабінетом Міністрів України.
{Частина третя статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2394-VI (2394–17) від 01.07.2010}
Держава забезпечує дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, а також особам з їх числа, які до передачі під опіку чи піклування,
влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мали впорядковане
житло, що зберігалося за ними, вселення їх у ці приміщення і повернення їм
майна, що знаходилося в цих приміщеннях на день передачі дітей під опіку
чи піклування, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї,
заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
{Частина четверта статті 25 в редакції Закону № 2394-VI (2394–17) від
01.07.2010}
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в дитячі будинки сімейного типу,
прийомні сім’ї, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, не мали впорядкованого житла або вселення яких у приміщення,
що зберігалося за ними, неможливе внаслідок його знищення чи пошкодження або з інших поважних причин, що унеможливлюють проживання там цих
дітей, забезпечуються позачергово впорядкованим житлом за місцем їх походження або проживання до влаштування в сім’ї громадян, відповідні заклади
в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
{Статтю 25 доповнено частиною згідно із Законом № 2394-VI (2394–17)
від 01.07.2010}
Держава гарантує матеріальну допомогу на дітей, які перебувають під
опікою чи піклуванням, у дитячих будинках сімейного типу і прийомних
сім’ях у порядку, встановленому законодавством України.
Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після
досягнення ними 18-річного віку надається одноразова допомога у розмірах
і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України (823–2005-п).
(Дію частини статті 25 зупинено на 2003 рік згідно із Законом № 380-IV
(380–15) від 26.12.2002; дію частини статті 25 зупинено на 2004 рік згідно із
Законом № 1344-IV (1344–15) від 27.11.2003; в редакції Закону № 2505-IV
(2505–15) від 25.03.2005)
(Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені частиною
статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів
України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік згідно із Законом № 1344-IV
(1344–15) від 27.11.2003)
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Держава гарантує працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, після повернення їх з дитячих закладів, від опікунів чи піклувальників, з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, закінчення навчання в державних та комунальних навчальних закладах.
Стаття 26. Захист прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового
або фізичного розвитку
Дискримінація дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку забороняється.
Держава сприяє створенню дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку необхідних умов, рівних з іншими громадянами
можливостей для повноцінного життя та розвитку з урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів, гарантує надання їм відповідної матеріальної
допомоги, встановлення одному з батьків дитини-інваліда чи особі, яка його
замінює, на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності, за його згодою, скороченого робочого дня, надання додаткової оплачуваної відпустки на строк до 5 днів, відпустки без збереження заробітної плати
та інших пільг, передбачених законодавством України.
Дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку надається безоплатна спеціалізована медична, дефектологічна і психологічна допомога та здійснюється безоплатне протезування у відповідних державних і комунальних закладах охорони здоров’я, надається можливість отримати базову,
професійно-технічну та вищу освіту, в тому числі в домашніх умовах. Таким
дітям гарантується безоплатне забезпечення засобами індивідуальної корекції.
З метою створення умов для безперешкодного доступу дітей-інвалідів
та дітей з вадами фізичного розвитку до об’єктів соціальної інфраструктури
планування та забудова населених пунктів, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво та реконструкція будинків, споруд та їх
комплексів, об’єктів та засобів громадського транспорту повинні здійснюватися з дотриманням вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (875–12).
Діти-інваліди мають право на безоплатне матеріальне, соціально-побутове і медичне забезпечення, а також забезпечення медикаментами, технічними й іншими засобами індивідуальної корекції відповідно до законодавства.
(Статтю 26 доповнено частиною згідно із Законом № 2414-IV (2414–15)
від 03.02.2005)
Діти-інваліди, які мають порушення опорно-рухового апарату, за наявності відповідного висновку медико-соціальної експертизи, що підтверджує
їх право на забезпечення автомобілем (у разі необхідності з ручним керуванням), і яким виповнилося 5 років, забезпечуються автотранспортними засобами на пільгових умовах. Право на управління таким автотранспортним засо159

бом, за наявності відповідного документа на право управління автомобілем,
набуває один із повнолітніх членів сім’ї (або найближчих родичів) інваліда.
(Статтю 26 доповнено частиною згідно із Законом № 2414-IV (2414–15)
від 03.02.2005)
Діти-інваліди з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або комунальних дитячих закладах, після досягнення повноліття забезпечуються житлом у порядку, встановленому статтею 33 Закону
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (875–12).
{Частина сьома статті 26 в редакції Закону № 2394-VI (2394–17) від
01.07.2010}
Стаття 27. Заклади для дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового
або фізичного розвитку
Для дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку, які не можуть навчатися в загальних навчальних закладах, створюються
спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати), загальноосвітні санаторні школи (школи-інтернати), будинки-інтернати для дітей-інвалідів, дошкільні та інші заклади, в яких вони утримуються за рахунок держави. При
направленні дітей до таких закладів останні мають обиратися з урахуванням
принципу їх максимальної територіальної наближеності до місця проживання батьків або осіб, що їх замінюють.
Кошти на фінансування будівництва та утримання закладів для дітейінвалідів і дітей з вадами розумового або фізичного розвитку в Державному
бюджеті України, бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах виділяються окремою статтею.
Стаття 28. Захист дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха,
техногенних аварій, катастроф
Дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій,
катастроф, держава забезпечує всебічну підтримку. В порядку, встановленому законодавством, їм гарантується першочергове і невідкладне відселення
з небезпечної зони, надання кваліфікованої безоплатної медичної допомоги, пенсійного, соціального та іншого забезпечення, компенсацій за втрачене або пошкоджене майно та житло, вживаються заходи щодо сприяння
возз’єднанню з членами сім’ї.
Стаття 29. Державна допомога дітям, ураженим ВІЛ-інфекцією, та
дітям, хворим на інші невиліковні та тяжкі хвороби
Дітям, ураженим ВІЛ-інфекцією (ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД), гарантується державна допомога в порядку та обсягах, визначених Законом
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України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» (1972–12).
Діти, хворі на інші невиліковні та тяжкі хвороби, мають право на державну допомогу в порядку, встановленому законодавством України.
Стаття 30. Заборона участі дітей у воєнних діях і збройних конфліктах
Участь дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, створення дитячих
воєнізованих організацій та формувань, пропаганда серед дітей війни і насильства забороняються.
Держава вживає всіх можливих заходів для забезпечення захисту прав
дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, та догляду
за ними. Їм надається матеріальна, медична та інша допомога, в разі потреби
їх влаштовують у заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, заклади охорони здоров’я тощо.
Стаття 31. Захист дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового або тимчасового захисту
Держава через уповноважені органи вживає необхідних заходів щодо забезпечення захисту дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового або
тимчасового захисту на території України.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері міграції (імміграції та еміграції) сприяє розшуку батьків або інших
законних представників дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового
або тимчасового захисту, розлучених із сім’ями, влаштуванню таких дітей
у відповідні дитячі заклади або сім’ї.
{Частина друга статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5462-VI (5462–17) від 16.10.2012}
Органи опіки та піклування вживають заходів щодо тимчасового влаштування у відповідні дитячі заклади або сім’ї дітей-біженців та дітей, які
потребують додаткового або тимчасового захисту, розлучених із сім’ями,
встановлення опіки чи піклування над такими дітьми, сприяють дітям-біженцям та дітям, які потребують додаткового або тимчасового захисту, розлученим із сім’ями, у реалізації їхніх прав.
{Стаття 31 в редакції Законів № 177-IV (177–15) від 26.09.2002, № 5290-VI
(5290–17) від 18.09.2012}
Стаття 32. Захист дитини від незаконного переміщення
У порядку, встановленому законодавством України та відповідними міжнародними договорами, держава вживає заходів для боротьби з незаконним
переміщенням, вивезенням та неповерненням дітей з-за кордону, їх викраденням, торгівлею та контрабандою ними.
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Стаття 33. Захист прав дитини на особисту свободу
Право дитини на особисту свободу охороняється законом.
Затримання та арешт неповнолітніх застосовується як винятковий захід
і тільки у випадках та порядку, встановлених законом. Про затримання дитини
відповідні органи негайно повідомляють батьків чи осіб, які їх замінюють,
а також органи прокуратури. Забороняється утримання дитини в одному приміщенні з дорослими затриманими, арештованими чи засудженими особами.
Порядок притягнення неповнолітніх до кримінальної відповідальності
та відбування ними покарання встановлюється законом.
Не допускається застосування до дитини насильства, погроз, інших
незаконних дій з метою примушення її дати показання як свідка або визнання своєї вини.
Примусові заходи виховного характеру за вчинення дитиною злочину або
в інших передбачених законом випадках застосовуються до неї лише судом.
Стаття 34. Захист прав дитини в спеціальних навчально-виховних
закладах для неповнолітніх, які потребують особливих умов виховання
Неповнолітні правопорушники, які потребують особливих умов виховання, в порядку, встановленому законом, направляються до загальноосвітніх
шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації.
Неповнолітні, які вживають алкоголь, наркотики, та неповнолітні, які
за станом здоров’я не можуть бути направлені до загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації, в порядку, встановленому законом, направляються до центрів медико-соціальної
реабілітації неповнолітніх.
Дітям, які перебувають у зазначених закладах, гарантується право на гуманне ставлення з боку оточуючих, на охорону здоров’я, отримання базової
освіти і професійної підготовки, побачення з батьками або особами, які їх замінюють, відпустку, листування, на отримання передач, посилок від батьків,
гуманітарних, благодійних та інших громадських організацій, які виявили бажання допомогти їм, у порядку, встановленому законодавством України.
Розділ VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВАПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА
Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства про охорону дитинства
Особи, винні у порушенні вимог законодавства про охорону дитинства,
несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність
відповідно до законів України.
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Розділ VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 36. Участь України у міжнародному співробітництві з охорони дитинства
Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони
дитинства та захисту законних прав дитини відповідно до норм міжнародного права.
У порядку, встановленому законом, Україна укладає з іноземними державами договори про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, з питань правового захисту дітей – громадян України, усиновлених іноземцями, та здійснення контролю за умовами
утримання та виховання таких дітей у сім’ях іноземців.
{Частина друга статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5462-VI (5462–17) від 16.10.2012}
Стаття 37. Міжнародні договори
Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана
Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у законодавстві України про охорону дитинства, застосовуються правила
міжнародного договору.
Розділ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення
змін до законів України, що випливають з цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають вимогам цього Закону.
Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ, 26 квітня 2001 року
№ 2402-III
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про благодійну діяльність та благодійні організації
Цей Закон визначає загальні засади благодійної діяльності в Україні, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, забезпечує
сприятливі умови для утворення і діяльності благодійних організацій.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) бенефіціар – набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи
кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом.
Бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які
юридичні особи, що одержують допомогу для досягнення цілей, визначених
цим Законом;
2) благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара;
3) благодійна організація – юридична особа приватного права, установчі
документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах,
визначених цим Законом, як основну мету її діяльності;
4) благодійна програма – комплекс благодійних заходів у сферах, визначених цим Законом;
5) благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює
один чи декілька видів благодійної діяльності;
6) меценатська діяльність – благодійна діяльність у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки і наукових досліджень, яка здійснюється у порядку, визначеному цим Законом та іншими законами України.
2. Інші терміни у цьому Законі вживаються у значеннях, визначених Цивільним і Податковим кодексами України та іншими законами України.
Стаття 2. Законодавство про благодійну діяльність
1. Законодавство України про благодійну діяльність та благодійні організації базується на Конституції України та складається з цього Закону, Цивільного кодексу України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів.
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Розділ II. БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 3. Цілі та сфери благодійної діяльності
1. Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених
цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
2. Сферами благодійної діяльності є:
1) освіта;
2) охорона здоров’я;
3) екологія, охорона довкілля та захист тварин;
4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів
і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
8) наука і наукові дослідження;
9) спорт і фізична культура;
10) права людини і громадянина та основоположні свободи;
11) розвиток територіальних громад;
12) розвиток міжнародної співпраці України;
13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її
окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.
3. Благодійні організації не мають права надавати благодійну допомогу
політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь
у виборчій агітації.
Стаття 4. Суб’єкти благодійної діяльності
1. Суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені
та діють відповідно до цього Закону, а також інші благодійники та бенефіціари.
2. Обмеження щодо політичних партій, кандидатів на виборні посади
на державній або іншій публічній службі як суб’єктів благодійної діяльності
визначаються законами України.
3. Суб’єкти благодійної діяльності мають право здійснювати благодійні
програми, спільну благодійну діяльність та інші види благодійної діяльності
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спільно з нерезидентами з урахуванням особливостей, визначених законами
або міжнародними договорами України.
Стаття 5. Види благодійної діяльності
1. Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну
діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:
1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна,
а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
6) публічний збір благодійних пожертв;
7) управління благодійними ендавментами;
8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для
благодійної діяльності;
9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та
інших благодійних заходів, не заборонених законом.
2. Відшкодування благодійними організаціями витрат інших бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна і майнових прав, зазначених у частині
першій цієї статті, визнається благодійною діяльністю.
3. Отримання бенефіціарами благодійної допомоги від благодійників
не може бути підставою для обмеження чи припинення будь-яких інших видів допомоги, виплат чи пільг, визначених законами України.
4. Закони України можуть визначати додаткові види благодійної діяльності та особливості регулювання певних видів благодійної діяльності.
Стаття 6. Благодійна пожертва. Благодійний грант
1. Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно
до цього Закону.
Договір про благодійну пожертву валютних цінностей не підлягає
обов’язковому нотаріальному посвідченню.
2. Благодійним грантом визнається цільова допомога у формі валютних
цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом строку, визначеного благодійником.
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Суми валютних цінностей благодійного гранту, цільове використання
яких не відбулося протягом строку, визначеного благодійником, підлягають
поверненню благодійнику як поворотна фінансова допомога.
До благодійних грантів застосовуються положення про благодійні пожертви, якщо інше не визначено законом.
3. Благодійна пожертва, бенефіціаром якої є благодійна організація або
інша юридична особа, може надаватися з однією чи кількома відкладальними
або скасувальними обставинами, які не повинні суперечити законам України
або порушувати права третіх осіб.
4. Благодійна пожертва може надаватися бенефеціарам, визначеним
на конкурсних засадах благодійником або уповноваженими ним особами.
Умовами конкурсу можуть визначатися дії, які бенефіціар має виконати на користь третіх осіб, крім тих, які пов’язані з благодійником.
5. Зміна цілей та порядку використання благодійної пожертви можлива
за згодою благодійника або його правонаступників, а також на підставі рішення
суду чи в інших випадках, визначених законом або правочином благодійника.
6. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати
контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, у тому числі
на користь третіх осіб.
7. Благодійники або їх правонаступники мають право у встановленому
цим Законом порядку змінити бенефіціарів благодійної пожертви у разі порушення цілей, строків та порядку використання такої пожертви або її частини.
Стаття 7. Публічний збір благодійних пожертв
1. Публічним збором благодійних пожертв визнається добровільний збір
цільової допомоги у формі коштів або майна серед невизначеного кола осіб,
зокрема з використанням засобів електронного зв’язку або телекомунікації,
для досягнення цілей, визначених цим Законом.
2. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені
благодійної організації, діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності керівника благодійної організації. Довіреність має визначати, зокрема, цілі,
місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їх використання та порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації.
3. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв на користь
благодійної організації від власного імені, діють на підставі контракту (договору) про благодійну діяльність з такою благодійною організацією. Контракт
(договір) має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого
майна, порядок їх використання, порядок загального доступу до фінансових
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звітів благодійної організації та відповідальність сторін у разі порушення
контракту (договору) або порядку використання пожертв.
4. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь інших бенефіціарів (крім благодійних організацій), діють
на підставі контракту (договору) про благодійну діяльність з таким бенефіціаром або одним із його законних представників. Контракт (договір) має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок
їх цільового використання, обліку та звітності, а також відповідальність особи, яка здійснює публічний збір благодійних пожертв, перед бенефіціаром
і благодійниками у разі порушення контракту (договору) або порядку використання таких пожертв.
5. Особи, які перебувають на державній або іншій публічній службі та
особи, які діють від імені осіб, які перебувають на державній або іншій публічній службі, не мають права здійснювати публічний збір благодійних пожертв.
6. Забороняється публічний збір благодійних пожертв на цілі, що суперечать законам України або порушують права третіх осіб. Забороняється публічний збір благодійних пожертв у формі підакцизних товарів.
7. Положення про публічний збір благодійних пожертв застосовуються
до публічного продажу майна від імені або на користь благодійних організацій (публічних торгів, конкурсів, аукціонів тощо).
Стаття 8. Благодійні сервітути
1. Благодійники мають право встановлювати сервітути земельних ділянок або іншого нерухомого майна на користь благодійних організацій або інших бенефіціарів за умови їх використання для цілей благодійної діяльності.
2. Особисті благодійні сервітути припиняються на підставах, визначених Цивільним кодексом України, а також у разі неможливості використання предмета
особистих благодійних сервітутів для досягнення цілей благодійної діяльності.
Стаття 9. Управління благодійними ендавментами
1. Проценти та дивіденди від управління благодійними ендавментами
призначені для:
1) надання благодійної допомоги бенефіціарам, визначеним благодійниками або уповноваженими ними особами;
2) виконання благодійних програм;
3) спільної благодійної діяльності.
2. Зміни цілей, порядку та строків використання благодійного ендавменту
можливі лише на підставі згоди благодійника або його правонаступників, а також за рішенням суду, якщо благодійний ендавмент створено на підставі заповіту.
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Стаття 10. Меценатська діяльність
1. Меценатською діяльністю визнається підготовка чи підтримка благодійних заходів, пов’язаних із створенням, відтворенням чи використанням
у встановленому законодавством порядку творів та інших об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема благодійних гастрольних заходів, за умови
забезпечення вільного доступу до таких заходів.
2. Положення частини першої цієї статті не застосовуються до заходів,
пов’язаних з рекламою (крім соціальної реклами), виборчою агітацією, а також з відтворенням чи використанням комерційних (фірмових) найменувань,
торговельних марок (знаків для товарів і послуг) і промислових зразків, які
охороняються у встановленому законом порядку.
Розділ III. БЛАГОДІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Стаття 11. Засади діяльності благодійних організацій
1. Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл
прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з
ними осіб, а також серед працівників таких організацій.
2. На працівників благодійних організацій поширюється законодавство
про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування та соціальне забезпечення.
3. Благодійні організації самостійно визначають сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління.
4. Благодійні організації мають право створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також
спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність, а також мати інші права згідно із законом.
Стаття 12. Засновники та учасники благодійних організацій
1. Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні
та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.
2. Засновники благодійних організацій або уповноважені ними особи
приймають рішення про утворення благодійних організацій, затверджують їх
установчі документи та склад органів управління та приймають інші рішення,
пов’язані з утворенням та державною реєстрацією благодійних організацій.
3. Благодійні товариства та благодійні фонди можуть мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до їх складу в порядку, встановленому
статутами таких благодійних товариств або благодійних фондів.
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Стаття 13. Види благодійних організацій
1. Благодійна організація може бути створена як благодійне товариство,
благодійна установа чи благодійний фонд з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та іншими законами України.
2. Благодійним товариством визнається благодійна організація, яка створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту.
3. Благодійною установою визнається благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для
досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів. Установчий акт благодійної установи може міститися
в заповіті. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою. Благодійна установа діє на підставі
установчого акта.
4. Благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані
передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками
та/або іншими благодійниками.
Стаття 14. Установчі документи благодійних організацій
1. Установчим документом благодійного товариства та благодійного фонду є статут. Установчим документом благодійної установи є установчий акт.
Установчі документи благодійної організації затверджуються засновником
(засновниками) благодійної організації або уповноваженими ними особами.
2. Установчі документи благодійної організації повинні містити:
1) найменування благодійної організації;
2) цілі та сфери благодійної діяльності;
3) органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;
4) порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, крім вищого органу управління благодійного
товариства та благодійного фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень,
припинення їх повноважень (відкликання);
5) порядок внесення змін до установчих документів благодійної організації;
6) джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної
організації;
7) підстави та порядок припинення благодійної організації, у тому числі
порядок розподілу активів.
170

3. Установчі документи благодійної організації можуть визначати особливості діяльності та припинення такої організації і не повинні суперечити
законам України.
Статут благодійного товариства та благодійного фонду має містити також умови та порядок прийняття до складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду, права та обов’язки учасників, а також умови та
порядок їх виключення зі складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду.
Стаття 15. Державна реєстрація благодійних організацій
1. Благодійні організації набувають прав та обов’язків юридичної особи
з моменту їх державної реєстрації.
2. Державну реєстрацію благодійних організацій проводять державні реєстратори за місцезнаходженням благодійних організацій відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців».
Стаття 16. Активи (доходи) благодійних організацій
1. Благодійні організації мають право власності та інші речові права
на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно,
а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом або установчими документами.
2. Використання активів (доходів) та правочини благодійних організацій
не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності.
3. Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році.
Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат благодійної організації, якщо інше не встановлено законом або правочином між благодійною організацією та благодійником.
4. Благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей.
Стаття 17. Звітність благодійних організацій
1. Благодійні організації складають та подають фінансову, статистичну
та іншу обов’язкову звітність у порядку, встановленому законом.
2. Установчі документи благодійних організацій або правочини між благодійними організаціями та благодійниками можуть визначати порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів.
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3. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності
не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.
Звітність благодійних організацій може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх
правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законом.
Стаття 18. Припинення благодійних організацій
1. Державна реєстрація припинення благодійних організацій здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців» з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
2. Правонаступниками благодійної організації у разі її реорганізації має
бути одна чи кілька благодійних організацій.
3. Рішення про ліквідацію благодійної організації приймає орган управління, уповноважений установчими документами благодійної організації.
4. Підстави для прийняття судом рішення про ліквідацію благодійної
організації визначаються законом.
5. Активи, що залишаються під час ліквідації благодійних організацій
після задоволення вимог їх кредиторів, мають бути передані одній чи кільком
благодійним організаціям у порядку, встановленому установчими документами, або за рішенням суду.
6. У випадках, визначених законами України, та за умови відсутності благодійних організацій, зазначених у частині п’ятій цієї статті, активи благодійної
організації, що ліквідується, спрямовуються до Державного бюджету України.
Розділ IV. УПРАВЛІННЯ БЛАГОДІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Стаття 19. Органи управління благодійної організації
1. Органами управління благодійних товариств та благодійних фондів є
загальні збори учасників, виконавчий орган і наглядова рада.
Вищим органом управління благодійних товариств та благодійних фондів є загальні збори учасників.
Органами управління благодійних установ є виконавчий орган і наглядова рада.
Вищим органом управління благодійних установ є наглядова рада.
2. У благодійних товариствах та благодійних фондах, які мають не більше
десяти учасників, наглядова рада може не створюватися. У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами учасників.
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3. Установчі документи благодійної організації можуть визначати порядок
утворення та діяльності інших органів благодійної організації, підзвітних органам управління благодійної організації, зазначеним у частині першій цієї статті.
Стаття 20. Загальні збори учасників благодійних товариств та благодійних фондів
1. Вищим органом управління благодійних товариств та благодійних фондів
є загальні збори учасників, які складаються з учасників таких благодійних товариств чи благодійних фондів або уповноважених представників таких учасників.
2. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності благодійних товариств та благодійних фондів.
3. Порядок прийняття рішень загальними зборами учасників, їх скликання та проведення, а також інші питання щодо здійснення загальними зборами учасників своїх повноважень як вищого органу управління благодійних
товариств та благодійних фондів визначаються їх статутами.
4. До виключної компетенції загальних зборів учасників благодійних товариств та благодійних фондів належить:
1) внесення змін до статуту;
2) призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення
повноважень (відкликання) членів виконавчого органу та наглядової ради;
3) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію.
5. Статутами благодійних товариств та благодійних фондів до виключної компетенції загальних зборів учасників можуть бути віднесені також інші питання.
6. Якщо благодійне товариство або благодійний фонд має одного учасника, рішення, які повинні прийматися загальними зборами учасників такого
благодійного товариства чи благодійного фонду, приймаються цим учасником одноосібно і оформлюються ним письмово у формі рішення.
Стаття 21. Виконавчий орган благодійної організації
1. Виконавчий орган благодійної організації є постійно діючим органом
управління благодійної організації.
Членами виконавчого органу можуть бути одна або декілька фізичних
осіб, які мають повну дієздатність.
2. Виконавчий орган діє від імені благодійної організації у порядку та
межах повноважень, встановлених законом та установчими документами
благодійної організації.
Стаття 22. Наглядова рада благодійних організацій
1. Наглядова рада є органом управління благодійних товариств та благодійних фондів, який в межах своєї компетенції, визначеної їх статутами,
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контролює і регулює діяльність виконавчого органу та здійснює інші функції,
передбачені статутами благодійних товариств та благодійних фондів.
Наглядова рада є вищим органом управління благодійних установ, який
може вирішувати будь-які питання діяльності благодійних установ відповідно до цього Закону.
2. Членами наглядової ради благодійної організації не можуть бути
члени виконавчого органу.
3. Наглядова рада затверджує благодійні програми благодійної організації і контролює відповідність діяльності та використання активів благодійної
організації її установчим документам.
4. Наглядова рада благодійного товариства та благодійного фонду має право зупинити повноваження будь-якого члена виконавчого органу до прийняття
рішення вищим органом управління, якщо статутом не передбачено інше.
5. Повноваження та порядок діяльності наглядової ради благодійних товариств та благодійних фондів визначаються їх статутами.
Стаття 23. Конфлікт інтересів
1. Член органу управління благодійної організації не бере участі у прийнятті рішень стосовно:
1) договорів або інших правочинів між благодійною організацією та цим
членом органу управління або пов’язаною з ним особою;
2) спорів між благодійною організацією та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;
3) звільнення цього члена органу управління або пов’язаної з ним особи
від майнової відповідальності перед благодійною організацією.
2. Члени органів управління благодійної організації або пов’язані з ними
особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких
позик або кредитів (застава, порука тощо) від благодійної організації.
3. Установчі документи благодійної організації можуть визначати інші
підстави конфлікту інтересів та порядок його розв’язання.
4. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники (засновники) та члени органів управління благодійних організацій.
Стаття 24. Відповідальність членів органів управління благодійних
організацій
1. Члени органу управління благодійної організації несуть солідарну
відповідальність за дії або бездіяльність цього органу, що заподіяли збитки
благодійній організації внаслідок порушення цього Закону.
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2. Члени органів управління благодійної організації можуть укладати
договори страхування цивільної відповідальності щодо відшкодування шкоди, завданої ними благодійній організації.
Розділ V. ПРЕДСТАВНИЦТВА, ФІЛІЇ
ІНОЗЕМНИХ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Стаття 25. Акредитація в Україні представництв, філій іноземних
благодійних організацій
1. Акредитація в Україні представництва, філії іноземної благодійної
організації та припинення такої акредитації здійснюються відповідно до порядку акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, визначеного Законом України «Про громадські об’єднання».
Розділ VI. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 26. Державний контроль у сфері благодійної діяльності
1. Державний контроль у сфері благодійної діяльності здійснюють
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх
повноважень, визначених законом.
Стаття 27. Відповідальність у сфері благодійної діяльності
1. Суб’єкти благодійної діяльності і посадові особи органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування несуть цивільно-правову, адміністративну, дисциплінарну та кримінальну відповідальність за порушення
законодавства про благодійну діяльність у порядку, встановленому законом.
2. Підставами для постановлення судового рішення щодо припинення
благодійної організації за позовом державного реєстратора, спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації або іншої заінтересованої
особи, зокрема, є:
1) використання активів (доходів) благодійної організації з порушенням
встановлених цим Законом вимог до здійснення благодійної діяльності, що
триває протягом не менш як 12 місяців;
2) неможливість самостійної реорганізації або ліквідації благодійної організації у випадках, визначених законом або установчими документами цієї організації.
Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Набрання чинності цим Законом не потребує перереєстрації благодійних організацій, які були зареєстровані до дня набрання чинності цим Законом.
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3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
№ 46, ст. 292; 2002 р., № 32, ст. 220; 2010 р., № 29, ст. 392; 2011 р., № 42, ст. 435).
4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у статті 131 Господарського кодексу України (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., №№ 18–22, ст. 144):
у частині першій слова «членські благодійні організації» замінити словами «благодійні товариства»;
частину другу виключити;
у частині четвертій слова «статуту (положення), що затверджується» замінити словами «установчих документів, що затверджуються»;
у частині п’ятій слова «статутних цілей та завдань» замінити словами
«цілей, визначених установчими документами»;
у частині шостій слова «законом про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «Законом України «Про благодійну діяльність та
благодійні організації»;
2) у підпункті 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу
України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13–17, ст. 112):
в абзаці першому слова «про благодійництво» замінити словами «про
благодійну діяльність»;
в абзаці третьому слова «за основними напрямами, визначеними статтею
4 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити
словами «за цілями, визначеними статтею 3 Закону України «Про благодійну
діяльність та благодійні організації»;
в абзаці восьмому слова «за напрямами, передбаченими статтею 4 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами
«за цілями, передбаченими статтею 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
3) у Законі України «Про гуманітарну допомогу» (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451; 2005 р., № 34, ст. 442):
у статті 1:
в абзаці третьому слова «статті 4 Закону України «Про благодійництво
та благодійні організації» замінити словами «статті 3 Закону України «Про
благодійну діяльність та благодійні організації»;
у пункті «б» абзацу п’ятого слова «Законом України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «Законом України «Про
благодійну діяльність та благодійні організації»;
у статті 2 слова «Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «Закону України «Про благодійну діяльність та
благодійні організації»;
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4) у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31–32,
ст. 263 із наступними змінами):
у статті 3:
у частині другій слова «благодійних організацій» виключити;
у частині третій слова «благодійні організації» виключити;
у частині четвертій слова «благодійних організацій» виключити;
у статті 10:
частину першу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за проведення
державної реєстрації благодійної організації»;
частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації змін до установчих документів благодійних організацій не справляється»;
абзац шостий частини першої статті 29 доповнити словами «якщо інше
не встановлено цим Законом».
5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових
актів, передбачених цим Законом.
6. Рекомендувати Національному банку України у тримісячний строк
з дня набрання чинності цим Законом:
привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти
щодо благодійної діяльності;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових
актів щодо спрощеного валютного регулювання благодійних пожертв валютних цінностей на лікування осіб із тяжкими хворобами.
Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 5 липня 2012 року
№ 5073-VI
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УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про гранти Президента України для обдарованої молоді
{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 1212/2002 від
24.12.2002, № 754/2004 від 06.07.2004, № 146/2006 від 20.02.2006, № 476/2008
від 23.05.2008, № 97/2012 від 15.02.2012}
{У тексті Указу та затвердженого ним Положення слова «Міністерство України у справах сім’ї, дітей та молоді» та «Міністр України у справах сім’ї, дітей та молоді» в усіх відмінках замінено словами «Міністерство
України у справах сім’ї, молоді та спорту» та «Міністр України у справах
сім’ї, молоді та спорту» у відповідному відмінку згідно з Указом Президента
№ 146/2006 від 20.02.2006}
Відповідно до Указу Президента України від 24 квітня 2000 року № 612
«Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді» постановляю:
1. Установити з 2001 року 30 щорічних грантів Президента України для
обдарованої молоді.
{Збільшити з 1 січня 2005 року до 60 кількість щорічних грантів
Президента України для обдарованої молоді згідно з Указом Президента
№ 754/2004 від 06.07.2004}
Максимальний розмір кожного гранту не може перевищувати 75 тисяч
гривень.
{Статтю 1 доповнено частиною згідно з Указом Президента № 1212/2002
від 24.12.2002, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 754/2004
від 06.07.2004}
2. Затвердити Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді (додається).
3. Фінансування витрат, пов’язаних з виплатою грантів, здійснювати
за рахунок загальної суми асигнувань, що передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік та направляються Державній службі молоді
та спорту України для реалізації соціальних молодіжних програм.
{Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 1212/2002 від 24.12.2002, № 754/2004 від 06.07.2004, № 97/2012 від
15.02.2012}
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4. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України
у двомісячний строк розробити та затвердити в установленому порядку нормативно-правові акти з питань реалізації Положення про гранти Президента
України для обдарованої молоді.
Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ, 2 серпня 2000 року
№ 945/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 2 серпня 2000 року № 945/2000

ПОЛОЖЕННЯ
про гранти Президента України для обдарованої молоді
{У тексті Положення слово «Комітет» у всіх відмінках замінено словом «Міністерство» у відповідному відмінку згідно з Указом Президента
№ 754/2004 від 06.07.2004}
1. Це Положення визначає порядок надання обдарованій молоді щорічних грантів Президента України. Гранти Президента України для обдарованої молоді (далі – гранти) – це фінансова підтримка державою обдарованої
молоді, що надається з метою реалізації соціально значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сфері.
2. Грант може одержати громадянин України віком від 14 до 35 років.
{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 754/2004
від 06.07.2004, № 97/2012 від 15.02.2012}
3. Для одержання гранту претендент не пізніше 1 березня року, що передує року виплати гранта, подає до Державної служби молоді та спорту України (Держмолодьспорт України) заявку, до якої додаються такі документи:
{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 1212/2002 від 24.12.2002, № 754/2004 від 06.07.2004, № 476/2008 від
23.05.2008, № 97/2012 від 15.02.2012}
реєстраційна картка проекту;
опис проекту;
кошторис витрат;
довідка-об’єктивка;
два рекомендаційних листи.
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Форма зазначених документів розробляється Держмолодьспортом України та затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі – Міністерство).
{Абзац сьомий пункту 3 в редакції Указу Президента № 97/2012 від
15.02.2012}
Заявка та необхідні документи подаються до Держмолодьспорту України через структурний підрозділ, який відповідає за реалізацію державної молодіжної політики, Міністерства освіти і науки, молоді і спорту Автономної
Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міських державних
адміністрацій (далі – структурний підрозділ) за місцем реєстрації місця проживання чи перебування претендента.
{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента
№ 97/2012 від 15.02.2012}
До реєстраційної картки проекту, яка заповнюється безпосередньо під
час подання заявки, вносяться основні відомості про проект.
{Абзац дев’ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 97/2012 від 15.02.2012}
Опис проекту містить інформацію про його актуальність, мету, етапи реалізації, необхідні ресурси, виконавців і партнерів, очікувані результати, прогноз щодо подальшої реалізації проекту.
У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік видатків,
пов’язаних із реалізацією проекту.
Довідка-об’єктивка містить біографічні відомості про автора проекту,
інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.
Рекомендаційні листи містять обгрунтування необхідності реалізації
проекту, а також визначення професійного потенціалу його автора тощо. Рекомендаційні листи надаються загальновизнаними фахівцями у відповідній
галузі і оформляються в установленому порядку.
4. Розгляд та експертизу заявок і поданих документів, конкурсний відбір і висунення претендентів на отримання гранту здійснює щороку протягом липня Експертна рада, яка утворюється при Держмолодьспорту України
у кількості 18 осіб.
{Абзац перший пункту 4 в редакції Указу Президента № 97/2012 від
15.02.2012}
Експертну раду очолює Голова Держмолодьспорту України. До її складу
входять представники органів виконавчої влади, провідні науковці, представники громадськості тощо.
{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 754/2004 від 06.07.2004, № 97/2012 від 15.02.2012}
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Персональний склад Експертної ради затверджується наказом Голови
Держмолодьспорту України.
{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 1212/2002 від 24.12.2002; в редакції Указу Президента № 97/2012 від 15.02.2012}
Члени Експертної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.
Організаційно-фінансове забезпечення роботи Експертної ради покладається на Держмолодьспорт України.
{Абзац п’ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 97/2012 від 15.02.2012}
У разі виникнення потреби у здійсненні додаткової експертної оцінки
поданих проектів вони в установленому порядку надсилаються до провідних
наукових установ України.
Засідання Експертної ради є правомочним, якщо на ньому присутні
не менш як 2/3 її складу.
Рішення Експертної ради про висунення претендентів на одержання
гранту ухвалюється шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради. У разі рівного розподілу голосів
голос голови Експертної ради є вирішальним.
{Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 146/2006 від 20.02.2006, № 476/2008 від 23.05.2008}
{Пункт 5 виключено на підставі Указу Президента № 146/2006 від
20.02.2006}
6. Держмолодьспорт України вносить щороку до 1 серпня пропозиції
щодо претендентів на одержання гранту разом із висновками Експертної
ради Міністерству, яке подає такі пропозиції до 1 вересня Кабінету Міністрів
України.
{Пункт 6 в редакції Указу Президента № 146/2006 від 20.02.2006; із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 476/2008 від 23.05.2008;
в редакції Указу Президента № 97/2012 від 15.02.2012}
{Пункт 7 виключено на підставі Указу Президента № 146/2006 від
20.02.2006}
8. Пропозиції щодо призначення грантів і встановлення їх розмірів подаються Кабінетом Міністрів України Президентові України щороку до 1 жовтня.
{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 97/2012 від 15.02.2012}
Питання про призначення грантів розглядається один раз на рік до 1 грудня.
{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 97/2012 від 15.02.2012}
{Пункт 8 в редакції Указів Президента № 146/2006 від 20.02.2006,
№ 476/2008 від 23.05.2008}
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9. Інформація про призначення грантів обдарованій молоді оприлюднюється через засоби масової інформації.
10. Проекти, автори яких не одержали гранту, не повертаються їм і повторно не розглядаються. Одна і та ж особа не може одержувати грант двічі.
11. Одержувач гранту укладає договір із Держмолодьспортом України та
відповідним структурним підрозділом за місцем реєстрації місця проживання чи перебування одержувача гранту. Форма договору та перелік необхідних документів для укладання договору розробляються Держмолодьспортом
України і затверджуються Міністерством.
У разі якщо одержувач гранту не подав до Держмолодьспорту України
необхідні для укладання договору документи до 1 червня року реалізації проекту або відмовився укласти договір, рішення про призначення такій особі
гранту скасовується.
Рішення про скасування гранту приймається Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
{Пункт 11 в редакції Указів Президента № 146/2006 від 20.02.2006;
№ 97/2012 від 15.02.2012}
12. Надані у вигляді гранту кошти перераховуються в установленому
Міністерством порядку через структурні підрозділи на спеціально відкриті
одержувачами грантів рахунки у відділеннях відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»
{Пункт 12 в редакції Указів Президента № 1212/2002 від 24.12.2002,
№ 146/2006 від 20.02.2006}
13. Одержувач гранту подає до відповідного структурного підрозділу
звіт про використання виділених коштів у порядку, встановленому Міністерством та зазначеному в договорі. У разі використання коштів не за призначенням одержувач гранту несе відповідальність, передбачену договором.
{Пункт 13 в редакції Указу Президента № 146/2006 від 20.02.2006}
14. Держмолодьспорт України щороку інформує Президента України та
Кабінет Міністрів України про проведену роботу з реалізації творчих проектів, на які були виділені кошти.
{Пункт 14 в редакції Указу Президента № 146/2006 від 20.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 97/2012 від 15.02.2012}
15. Оподаткування коштів, одержаних у вигляді гранту, здійснюється
в порядку, визначеному законодавством.
Глава Адміністрації
Президента України

В. ЛИТВИН
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо розвитку системи виявлення
та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді
З метою підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу, враховуючи визначну роль Українського державного центру «Мала академія наук України» Міністерства освіти
і науки України та Національної академії наук України у залученні до систематичної науково-дослідної роботи обдарованих і талановитих дітей та молоді, постановляю:
1. Надати Українському державному центру «Мала академія наук України» Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України статус національного й надалі іменувати його – Національний центр «Мала
академія наук України»
2. Надати підтримку Президента України Всеукраїнському конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.
3. Кабінету Міністрів України опрацювати разом із Київською міською
державною адміністрацією та забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо надання Національному центру «Мала академія наук
України» необхідних приміщень.
4. Міністерству освіти і науки України за участю Національної академії
наук України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям:
вжити заходів щодо розширення мережі позашкільних навчальних закладів – територіальних малих академій наук учнівської молоді та вирішення
питань розміщення таких закладів, їх матеріально-технічного та фінансового
забезпечення;
забезпечити вирішення в установленому порядку питання модернізації матеріально-технічної та навчально-методичної бази існуючих позашкільних навчальних закладів по роботі з обдарованою і талановитою учнівською молоддю.
5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям запровадити систему заохочень та підтримки переможців II
і III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, I і II етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів – членів Малої академії наук України, в тому числі шляхом заснування відповідних премій та стипендій.
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6. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити широке висвітлення заходів щодо розвитку і функціонування загальнонаціональної системи виявлення та підтримки талановитих і обдарованих
дітей та молоді, створення сприятливих умов для самореалізації творчої особистості.
Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 30 вересня 2010 року
№ 927/2010
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні
на період до 2021 року
З метою вдосконалення правових та організаційних засад розвитку освіти в Україні постановляю:
1. Схвалити Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період
до 2021 року (додається).
2. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити у місячний строк
план заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України

Віктор ЯНУКОВИЧ

25 червня 2013 року
№ 344/2013

СХВАЛЕНО
Указом Президента України
від 25 червня 2013 року
№ 344/2013

Національна стратегія розвитку освіти в Україні
на період до 2021 року
І. Загальні положення
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
(далі – Національна стратегія) на основі аналізу сучасного стану розвитку
освіти визначає мету, стратегічні напрями та основні завдання, на виконання
яких має бути спрямована реалізація державної політики у сфері освіти.
Розроблення Національної стратегії зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції
України у міжнародний освітній простір.
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Національна стратегія конкретизує основні шляхи реалізації концептуальних ідей та поглядів розвитку освіти, визначених Національною доктриною розвитку освіти.
II. Сучасний стан розвитку освіти
Аналіз сучасного стану національної системи освіти
В Україні забезпечено правове регулювання питань функціонування системи освіти, всіх її рівнів і підсистем, діяльності навчальних закладів різних
типів і форм власності, організації різних форм навчання.
Останніми роками вдосконалено законодавство України стосовно дошкільної і загальної середньої освіти, зокрема, запроваджено обов’язковість
дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку, встановлено 11-річний термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджено нові державні стандарти дошкільної та загальної середньої освіти,
Положення про освітній округ, Положення про загальноосвітній навчальний
заклад, Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, Положення про дистанційне навчання, Концепцію літературної освіти, Концепцію розвитку інклюзивної освіти тощо.
З метою прискорення процесу реформування системи освіти на виконання Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» затверджено надзвичайно важливі для розвитку освіти державні цільові програми,
зокрема Державну цільову соціальну програму розвитку дошкільної освіти
на період до 2017 року, Державну цільову соціальну програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, Державну цільову програму розвитку
професійно-технічної освіти на 2011–2015 роки, Державну цільову соціальну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти
на період до 2015 року, Державну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційнокомунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.
Триває виконання Державної цільової соціальної програми «Шкільний
автобус», а також державних програм, спрямованих на роботу з обдарованою молоддю, інформатизацію та комп’ютеризацію загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, забезпечення таких закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних
та технологічних дисциплін, упровадження інформаційних і комунікаційних
технологій в освіті та науці тощо.
За останні роки здійснено низку заходів щодо реалізації ідей і положень
Національної доктрини розвитку освіти, щодо реформування освіти, підвищення її якості, доступності та конкурентоспроможності. Модернізовано
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зміст та вдосконалено організацію всіх ланок освіти, створено нові навчальні
підручники, започатковано організацію інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, запроваджується профільне навчання в старшій школі, вдосконалюється зовнішнє незалежне оцінювання навчальних
досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, триває забезпечення загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів сучасними навчальними комп’ютерними комплексами, підключення їх до мережі Інтернет, у вищій освіті впроваджуються принципи Болонського процесу,
кредитно-модульна система навчання.
Оновлено систему мовної освіти, що забезпечує обов’язкове оволодіння
державною мовою, можливість опановувати рідну та іноземні мови. Вивчення іноземних мов стало обов’язковим з першого класу.
У непростих демографічних і соціально-економічних умовах здійснюється модернізація мережі навчальних закладів з метою більш ефективного використання їх матеріально-технічних, кадрових, фінансових, управлінських ресурсів для забезпечення доступності та якості освіти.
З цією метою ведеться пошук альтернативних моделей організації навчання, зокрема створення в сільських районах освітніх округів, яких нині
функціонує майже 2 тисячі.
Припинено процес закриття дошкільних навчальних закладів, відновлюється та значно розширюється їх мережа відповідно до потреб населення.
Відбулися значні позитивні зрушення в бібліотечно-інформаційному забезпеченні педагогічної освіти і науки, зокрема, створено веб-портали та сайти у провідних бібліотеках, формуються повноцінний галузевий інформаційний ресурс, електронні каталоги, повнотекстові бази, електронні бібліотеки.
Свідченням позитивних якісних змін у забезпеченні розвитку національної освіти став Форум міністрів освіти європейських країн «Школа XXI століття: Київські ініціативи», на якому проголошено сім напрямів євроінтеграції дошкільної та середньої освіти і проекти практичних дій за кожним із них
(«Дошкільна освіта», «Спільна історія без розділових ліній», «Толерантність», «Через мову до взаєморозуміння», «ІКТ-освіта без кордонів», «Від
шкіл-партнерів до партнерів-країн», «Новій освіті Європи – новий європейський учитель»).
Водночас нинішній рівень освіти в Україні не дає їй змоги повною мірою виконувати функцію ключового ресурсу соціально-економічного розвитку держави і підвищення добробуту громадян. Залишається низькою престижність освіти і науки в суспільстві.
Не повністю задовольняє потреби населення мережа дошкільних і позашкільних навчальних закладів, стан їх навчально-матеріальної бази тощо.
Потребують якісного поліпшення освіта дорослих, діяльність закладів
післядипломної педагогічної освіти, структурних підрозділів вищих навчаль187

них закладів, на базі яких здійснюються перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Актуальними є реалізація в освітніх програмах ідеї посилення ролі сім’ї
у вихованні дітей, розширення можливості впливу родин учнів на навчальновиховний процес.
Залишається незадовільним стан фінансового та матеріально-технічного забезпечення системи освіти, низьким – рівень оплати праці працівників
освіти і науки.
Ключовим завданням освіти у XXI столітті є розвиток мислення, орієнтованого на майбутнє.
Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а і здатності самостійно застосовувати їх у нестандартних,
постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від суспільства знань
до суспільства життєво компетентних громадян.
Основні проблеми, виклики та ризики
Розбудова національної системи освіти в сучасних умовах з урахуванням кардинальних змін у всіх сферах суспільного життя, історичних викликів XXI століття вимагає критичного осмислення досягнутого і зосередження
зусиль та ресурсів на розв’язанні найбільш гострих проблем, які стримують
розвиток, не дають можливості забезпечити нову якість освіти, адекватну
нинішній історичній епосі.
Серед зазначених проблем актуальними є:
недостатня відповідність освітніх послуг вимогам суспільства, запитам
особистості, потребам ринку праці;
обмеженість доступу до якісної освіти окремих категорій населення
(діти, які проживають у сільській місцевості, діти з особливими освітніми
потребами, обдарована учнівська молодь, діти мігрантів);
відсутність цілісної системи виховання, фізичного, морального та духовного розвитку і соціалізації дітей та молоді;
зниження суспільної моралі, духовності, культури поведінки частини
учнівської та студентської молоді;
недостатня орієнтованість структури і змісту професійно-технічної, вищої
і післядипломної освіти на потреби ринку праці та сучасні економічні виклики;
невідпрацьованість ефективної системи працевлаштування випускників
вищих навчальних закладів, їх професійного супроводження;
недостатній розвиток мережі дошкільних навчальних закладів;
недосконалість системи національного моніторингу та оцінювання якості освіти;
повільне здійснення гуманізації, екологізації та інформатизації системи
освіти, впровадження у навчально-виховний процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій;
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недостатній рівень соціально-правового захисту учасників навчальновиховного процесу, відсутність цілісної системи соціально-економічних стимулів у педагогічних і науково-педагогічних працівників, невисокий рівень
заробітної плати таких працівників;
низький рівень фінансово-економічного, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчальних закладів;
слабка мотивація суспільства та бізнесу до інвестування освіти;
наявність у системі освіти фактів неефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів, нецільового використання приміщень навчальних закладів;
відсутність системи мотивацій і стимулювання інноваційної діяльності
в системі освіти, нівелювання ризиків у зазначеній діяльності;
недостатній розвиток громадського самоврядування навчальних закладів, недосконалість механізмів залучення до управління освітою та її оновлення інституцій громадянського суспільства, громадськості.
Труднощі періоду реформування, процеси певної соціально-економічної нестабільності, екологічні проблеми спричиняють низку ризиків,
які можуть ускладнити реалізацію цілей і завдань Національної стратегії.
Серед них:
нестабільність економіки, обмежений обсяг ресурсів для забезпечення
системного виконання всіх завдань і заходів, передбачених Національною
стратегією;
розшарування суспільства за матеріальним становищем сімей;
негативний вплив складної демографічної ситуації;
несприйняття частиною суспільства нових реформ;
неготовність певної частини працівників освіти до інноваційної діяльності;
недостатня підготовленість органів управління освітою до комплексного розв’язання нових завдань, до забезпечення скоординованості діяльності
всіх служб та інституцій.
III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання
Національної стратегії
Мета Національної стратегії
Метою Національної стратегії є:
підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки;
забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя.
189

Стратегічні напрями розвитку освіти
Стратегія розвитку національної системи освіти повинна формуватися адекватно сучасним інтеграційним і глобалізаційним процесам, вимогам
переходу до постіндустріальної цивілізації, що забезпечить стійкий рух та
розвиток України в першій чверті XXI століття, інтегрування національної
системи освіти в європейський і світовий освітній простір.
Стратегічними напрямами державної політики у сфері освіти повинні
стати:
реформування системи освіти, в основу якої покладатиметься принцип
пріоритетності людини;
оновлення згідно з вимогами часу нормативної бази системи освіти;
модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах компетентнісного підходу;
створення та забезпечення можливостей для реалізації різноманітних освітніх моделей, створення навчальних закладів різних типів і форм власності;
побудова ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді;
забезпечення доступності та безперервності освіти протягом усього життя;
формування безпечного освітнього середовища, екологізації освіти;
розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості
освіти на інноваційній основі;
інформатизація освіти, вдосконалення бібліотечного та інформаційноресурсного забезпечення освіти і науки;
забезпечення проведення національного моніторингу системи освіти;
підвищення соціального статусу педагогічних і науково-педагогічних
працівників;
створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти.
Основні завдання Національної стратегії
Модернізація і розвиток освіти повинні набути випереджального безперервного характеру, гнучко реагувати на всі процеси, що відбуваються
в Україні та світі. Підвищення якісного рівня освіти має бути спрямовано
на забезпечення економічного зростання держави та розв’язання соціальних
проблем суспільства, дальше навчання і розвиток особистості. Якісна освіта
є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства.
Зусилля органів управління освітою, науково-методичних служб за підтримки всього суспільства та держави повинні бути зосереджені на реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти, подоланні наявних проблем, виконанні перспективних завдань, серед яких:
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оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та
особистісної орієнтації, урахування світового досвіду та принципів сталого
розвитку;
забезпечення економічних і соціальних гарантій для реалізації конституційного права на освіту кожним громадянином України незалежно від місця
проживання і форми здобуття освіти;
перебудова навчально-виховного процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей;
забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної, задоволення мовно-освітніх потреб національних меншин, створення
умов для вивчення іноземних мов;
побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення
фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування
соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка
молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності;
забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній
основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-виховного процесу;
посилення мовної, інформаційної, екологічної, економічної, правової
підготовки учнів та студентів;
створення безпечного освітнього середовища;
забезпечення функціонування ефективної системи інклюзивної освіти;
удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів системи
освіти, підвищення їх управлінської культури;
підвищення відповідальності сім’ї за освіту і виховання дітей;
забезпечення економічних та соціальних гарантій педагогічним, науково-педагогічним, бібліотечним та іншим працівникам системи освіти, підвищення їх соціального статусу, престижу педагогічної професії, створення
умов для професійного вдосконалення і творчості;
створення сучасної матеріально-технічної бази для функціонування системи освіти;
забезпечення створення умов для розвитку індустрії сучасних засобів
навчання (навчально-методичних, електронних, технічних, інформаційно-комунікаційних тощо);
розвиток взаємодії органів управління освітою та органів громадського
самоврядування навчальних закладів, забезпечення об’єктивного оцінювання якості освіти;
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розроблення ефективного механізму фінансово-економічного забезпечення освіти, належної оплати праці педагогічних та науково-педагогічних
працівників.
Для здійснення стабільного розвитку і нового якісного прориву в національній системі освіти необхідно забезпечити:
у дошкільній освіті:
відновлення роботи закритих у попередні роки дошкільних навчальних
закладів, розширення їх мережі до повного задоволення потреб населення;
стовідсоткове охоплення обов’язковою дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку через урізноманітнення форм її здобуття;
створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, навчально-методичних і матеріально-технічних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів;
удосконалення мережі навчально-виховних комплексів типу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», відкриття
груп та дошкільних закладів різних типів і форм власності, формування груп
з короткотривалим перебуванням дітей тощо;
оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і розвитку
дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної
освіти та програм розвитку дитини;
у загальній середній освіті:
обов’язкове здобуття всіма дітьми і молоддю повної загальної середньої освіти в обсягах, визначених державними стандартами загальної середньої освіти;
здійснення оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів
з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку регіонів, потреб громадян та суспільства;
урізноманітнення моделей організації освіти, зокрема для дітей, які проживають у сільській місцевості, створення умов для розвитку мережі загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на приватній формі власності;
оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу на засадах особистісної орієнтації, компетентнісного підходу;
підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інновацій,
інформаційно-комунікаційних технологій;
створення умов для диференціації навчання, посилення професійної
орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання,
індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів і здібностей;
в освіті дітей з особливими освітніми потребами:
розроблення методики раннього виявлення та проведення діагностики
дітей з особливими освітніми потребами;
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удосконалення мережі спеціальних навчальних закладів, створення нових моделей та форм організації освіти для осіб з особливими освітніми потребами;
відкриття дошкільних груп компенсуючого типу для дітей з особливими
освітніми потребами, які проживають у сільській місцевості;
розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах дітей та
молоді, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
пріоритетне фінансування, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів, що надають освітні послуги дітям
і молоді з особливими освітніми потребами, забезпечення архітектурної, транспортної та інформаційної доступності таких закладів для цієї категорії осіб;
у позашкільній освіті:
збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів для
забезпечення рівного доступу дітей та молоді з урахуванням їх особистісних
потреб до навчання, виховання, розвитку та соціалізації засобами позашкільної освіти (створення умов для охоплення різними формами позашкільної
освіти не менше 70 відсотків дітей відповідного віку);
належне навчально-методичне, матеріально-технічне забезпечення позашкільних навчальних закладів;
підвищення соціального статусу педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів;
удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для позашкільної освіти;
державну підтримку програмно-методичного забезпечення системи позашкільної освіти шляхом внесення відповідних змін до нормативно-правових актів;
використання виховного потенціалу системи позашкільної освіти як
основи гармонійного розвитку особистості;
розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю;
урізноманітнення напрямів позашкільної освіти, вдосконалення її організаційних форм, методів і засобів навчально-виховного процесу;
у професійно-технічній освіті:
розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з професій широких кваліфікацій; оновлення та затвердження оптимального переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників
(скорочення їх кількості на основі інтеграції);
оптимізацію мережі професійно-технічних навчальних закладів різних
типів, професійних спрямувань та форм власності з урахуванням демогра193

фічних прогнозів, регіональної специфіки та потреб ринку праці; розширення їх автономії, створення навчально-виробничих комплексів;
удосконалення механізму формування державного замовлення на підготовку робітничих кадрів відповідно до реальних потреб економіки, регіональних ринків праці, запитів суспільства;
удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних кадрів професійно-технічної освіти на базі вищих
навчальних закладів і профільних професійно-технічних навчальних закладів;
у вищій освіті:
приведення мережі вищих навчальних закладів і системи управління вищою освітою у відповідність із потребами розвитку національної економіки
та запитів ринку праці;
створення дослідницьких університетів, розширення автономії вищих
навчальних закладів;
перегляд та затвердження нового переліку професій педагогічних і науково-педагогічних працівників;
розроблення стандартів вищої освіти, зорієнтованих на компетентнісний
підхід, узгоджених із новою структурою освітньо-кваліфікаційних (освітньонаукового) рівнів вищої освіти та з Національною рамкою кваліфікацій;
розширення взаємодії вищих навчальних закладів з установами Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук
України щодо розвитку наукових досліджень у сфері вищої освіти;
залучення роботодавців до співпраці з вищими навчальними закладами,
зокрема, до участі у розробленні стандартів вищої освіти, організації проходження практики студентами, вирішенні питань надання першого робочого
місця випускникам;
дальше вдосконалення процедур і технологій зовнішнього незалежного
оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних
закладів, як передумови забезпечення рівного доступу до здобуття вищої освіти;
переоснащення навчальної, науково-методичної та матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів;
у післядипломній освіті:
удосконалення нормативно-правового забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти; розроблення стандартів післядипломної педагогічної освіти, зорієнтованих на модернізацію системи перепідготовки,
підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних
працівників і керівників навчальних закладів;
реалізацію сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів системи освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти;
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забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів відповідно до потреб реформування системи освіти, викликів сучасного суспільного розвитку.
IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
Оновлення законодавства України у сфері освіти
Формування нормативно-правової бази у сфері освіти має спрямовуватися на визначення правових, організаційних, фінансових засад інноваційного розвитку системи національної освіти в контексті глобалізаційних тенденцій і викликів часу.
Насамперед актуальним є питання щодо розроблення та прийняття Закону України «Про післядипломну освіту», нових редакцій Законів України
«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту».
Оновлення нормативно-правової бази вимагає розроблення та прийняття в установленому порядку актів стосовно:
удосконалення структури національної системи освіти відповідно
до міжнародної стандартної класифікації;
удосконалення системи оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших категорій працівників навчальних закладів з метою
забезпечення державних гарантій, визначених статтею 57 Закону України
«Про освіту»;
забезпечення підтримки дошкільної та загальної середньої освіти в сільській місцевості, зокрема шляхом розвитку альтернативних моделей організації здобуття освіти;
урегулювання питання щодо підготовки молодших спеціалістів у вищих
професійних училищах та коледжах;
підвищення заробітної плати та забезпечення соціальних гарантій педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів на рівні педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів;
визначення механізму надання пільгових кредитів на будівництво та
придбання житла педагогічним і науково-педагогічним працівникам;
урегулювання питань організації здобуття загальної середньої та позашкільної освіти за дистанційною формою навчання;
атестації керівників навчальних закладів;
удосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення учасників навчально-виховного процесу;
вирішення основних питань забезпечення життєдіяльності навчальних
закладів, зокрема щодо їх матеріально-технічного та інформаційно-комунікаційного забезпечення, правового захисту освітніх інновацій як об’єктів інтелектуальної власності, забезпечення педагогічних працівників у сільській
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місцевості безоплатним житлом з опаленням і освітленням, підвезення їх
до місця роботи.
Необхідним є також розроблення:
методики науково обґрунтованого прогнозування ринку праці з урахуванням розвитку галузей економіки;
нових державних санітарних норм і правил утримання навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу;
нових нормативних вимог щодо проектування та будівництва приміщень
дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів;
затвердження переліку кваліфікаційних характеристик педагогічних
і науково-педагогічних працівників навчальних закладів.
Удосконалення структури системи освіти
Розбудова сучасної структури системи освіти повинна забезпечити створення оптимальних умов для функціонування і розвитку освіти та всіх її підсистем, реалізації різноманітних освітніх моделей, існування навчальних закладів різних типів і форм власності, що забезпечують громадянам надання
якісних освітніх послуг.
Удосконалення структури системи освіти передбачає:
розроблення наукових підходів до ефективної оптимізації мережі навчальних закладів усіх освітніх підсистем;
удосконалення мережі дошкільних навчальних закладів різних форм
власності для задоволення потреб громадян у здобутті обов’язкової дошкільної освіти дітьми, які досягли п’ятирічного віку;
урізноманітнення моделей організації освіти, зокрема для дітей, які проживають у сільській місцевості, шляхом створення освітніх округів, регіональних центрів дистанційного навчання, філій базових шкіл, дошкільних
навчальних закладів сімейного типу;
створення умов для здобуття вихователями дошкільних навчальних закладів
вищої фахової освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра;
диференціацію та оптимізацію мережі професійно-технічних, вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти в контексті потреб розвитку національної економіки та запитів роботодавців;
системне реформування структури вищої освіти шляхом упровадження
таких рівнів: освітньо-кваліфікаційні – молодший спеціаліст, бакалавр, магістр; освітньо-науковий – доктор філософії; науковий – доктор наук;
удосконалення організаційно-правових засад функціонування підготовчих відділень вищих навчальних закладів;
запровадження у професійно-технічних навчальних закладах дворівневої підготовки: перший рівень – кваліфікований робітник, другий рівень –
молодший спеціаліст (майстер, технік);
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реформування системи післядипломної освіти відповідно до запитів
економіки, потреб педагогічних і науково-педагогічних кадрів; закріплення
за обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти статусу вищого навчального закладу III–IV рівнів акредитації;
розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, у тому числі в сільській місцевості.
Модернізація змісту освіти
Зміст освіти відіграє провідну роль у розбудові національної системи
освіти, забезпеченні її інноваційного розвитку, приведенні у відповідність
з європейськими та світовими стандартами. Модернізація змісту освіти передбачає:
впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти, нових державних стандартів загальної середньої, професійно-технічної, вищої
та післядипломної освіти на основі Національної рамки кваліфікацій та компетентнісно орієнтованого підходу в освіті, необхідності підготовки фахівців
для сталого розвитку з новим екологічним мисленням; узгодження освітньокваліфікаційних характеристик та навчальних програм із професійними кваліфікаційними вимогами;
модернізацію навчальних планів, програм та підручників відповідно
до оновлених державних стандартів освіти; розроблення інтегрованих навчальних планів професійно-технічних навчальних закладів третього атестаційного рівня, вищих навчальних закладів І–II та III–IV рівнів акредитації;
забезпечення оптимального співвідношення інваріантної і варіативної
частин, суспільно-гуманітарної, природничо-математичної, технологічної
і здоров’язбережуваної складових змісту загальної середньої освіти;
забезпечення в загальноосвітніх навчальних закладах більш раннього
вивчення основ інформатики;
розвантаження навчальних планів і програм за рахунок диференціації та
інтеграції їх змісту, розширення міжпредметних зв’язків, скорочення кількості обов’язкових предметів і профілів у старшій школі, вилучення другорядного і надмірно ускладненого матеріалу;
розроблення на основі компетентнісного підходу базового змісту позашкільної освіти та нових навчальних програм за напрямами позашкільної
освіти;
розроблення на основі проведення моніторингу ринку праці Державного
переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах;
оновлення змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників для професійно-технічних навчальних закладів
і професійних коледжів;
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розширення практики підготовки педагогічних працівників за інтегрованими програмами (у тому числі за поєднаними спеціальностями на рівні
магістра);
визначення професій, спеціальностей та кваліфікацій з підготовки фахівців для сфери інформаційно-комунікаційних технологій.
Забезпечення національного виховання, розвитку
і соціалізації дітей та молоді
Система освіти повинна забезпечувати формування особистості, яка усвідомлює свою належність до Українського народу, європейської цивілізації,
орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена
до життя в постійно змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі.
Пріоритетом державної гуманітарної політики щодо національного виховання має бути забезпечення громадянського, патріотичного, морального, трудового виховання, формування здорового способу життя, соціальної
активності, відповідальності та толерантності.
Виконання зазначених завдань передбачає:
переорієнтацію пріоритетів освіти з держави на особистість, на послідовну демократизацію і гуманізацію навчально-виховного процесу, педагогічної
ідеології в цілому, тобто на європейські гуманістичні цінності та виміри;
забезпечення відповідності змісту і якості виховання актуальним проблемам та перспективам розвитку особистості, суспільства, держави;
взаємодію сім’ї, навчальних закладів та установ освіти, органів управління освітою, дитячих і молодіжних громадських організацій, представників бізнесу, широких верств суспільства у вихованні і соціалізації дітей та молоді;
розроблення цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного супроводження обдарованої молоді, забезпечення створення умов для її розвитку, соціалізації та дальшого професійного зростання;
розроблення програми превентивного виховання дітей та молоді в системі освіти; формування ефективної і дієвої системи профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності та безпритульності;
розроблення інваріантних моделей змісту виховання в навчальних закладах з урахуванням сучасних соціокультурних ситуацій, цінностей виховання та навчання;
посилення впливу літератури та мистецтва на виховання і розвиток дітей
та молоді;
створення для молоді телевізійних навчально-пізнавальних передач з науково-технічного, еколого-натуралістичного, естетичного, туристично-краєзнавчого та інших напрямів позашкільної освіти;
впровадження програм підготовки молоді до подружнього життя та формування відповідального батьківства;
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формування здорового способу життя як складової виховання, збереження і зміцнення здоров’я дітей та молоді, забезпечення їх збалансованого
харчування, диспансеризації;
збільшення рухового режиму учнів шкільного віку за рахунок уроків фізичної культури, спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в позаурочний час;
удосконалення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи
в навчальних закладах (розширення кількості спортивних гуртків, секцій
і клубів з обов’язковим кадровим, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням їх діяльності);
оновлення методології фізичного виховання дітей та молоді з безпосереднім валеологічним супроводженням усього процесу навчання і виховання
дітей з різними фізичними та освітніми можливостями;
посилення взаємодії органів управління освітою і навчальних закладів із
засобами масової інформації у справі виховання та розвитку молодого покоління, недопущення шкідливого інформаційно-психологічного впливу на дітей;
створення системи психолого-педагогічної і медико-соціальної підтримки та реабілітації сім’ї;
розроблення критеріїв оцінювання якості та результативності виховної
діяльності навчальних закладів.
Інформатизація освіти
Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційнокомунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчальновиховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого
покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.
Заходи, спрямовані на забезпечення інформатизації освіти, задоволення
освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу, передбачають:
формування та впровадження інформаційного освітнього середовища
в системі загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої та
післядипломної освіти, застосування в навчально-виховному процесі та бібліотечній справі поряд із традиційними засобами інформаційно-комунікаційних технологій;
розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності залежно від конкретних потреб;
створення інформаційної системи підтримки освітнього процесу, спрямованої на здійснення її основних функцій (забезпечення навчання, соціалізація, внутрішній контроль за виконанням освітніх стандартів тощо);
повне забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів навчальними комп’ютерними
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комплексами, а також опорних навчальних закладів освітніх округів мультимедійним обладнанням;
оновлення застарілого парку комп’ютерної техніки;
створення електронних підручників та енциклопедій навчального призначення;
поступове забезпечення спеціальних навчальних закладів (груп, класів)
корекційними комп’ютерними програмами;
розвиток мережі електронних бібліотек на всіх рівнях освіти;
створення системи дистанційного навчання, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та дітей, які перебувають на довготривалому
лікуванні;
забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій, а також доступу навчальних закладів до світових
інформаційних ресурсів;
створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері
управління навчальними закладами, інформаційно-технологічного забезпечення проведення моніторингу освіти.
Посилення кадрового потенціалу системи освіти
Сучасний розвиток суспільства вимагає вдосконалення системи педагогічної та післядипломної освіти педагогічних і науково-педагогічних працівників відповідно до умов соціально орієнтованої економіки та інтеграції
України в європейське і світове освітнє співтовариство.
Основними завданнями педагогічної освіти є:
забезпечення кваліфікованими педагогічними і науково-педагогічними
кадрами дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних
та вищих навчальних закладів, науково-методичних установ і закладів післядипломної педагогічної освіти;
забезпечення навчальних закладів усіх типів і форм власності практичними психологами та соціальними педагогами;
приведення змісту фундаментальної, психолого-педагогічної, науково-методичної, інформаційної, практичної та соціально-гуманітарної підготовки педагогічних і науково-педагогічних працівників у відповідність
із вимогами інформаційного суспільства та змінами, що відбуваються у соціально-економічній, духовній і гуманітарній сферах;
модернізація навчальної діяльності вищих педагогічних навчальних
закладів, що здійснюють підготовку педагогічних і науково-педагогічних
працівників, на основі інтеграції традиційних педагогічних та новітніх інформаційно-комунікаційних технологій навчання, а також створення нового
покоління підручників, навчальних посібників, дидактичних матеріалів;
запровадження двоциклової підготовки педагогічних працівників
за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра та забезпечення
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мобільності вітчизняних педагогів і викладачів з вищою освітою на європейському просторі;
оптимізація мережі вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти, удосконалення їх діяльності на основі запровадження
компетентнісно та особистісно орієнтованих підходів до організації процесу
неперервної освіти педагогів;
розширення практики підготовки педагогічних працівників для роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних
закладах за поєднаними спеціальностями або спеціальністю і спеціалізацією;
забезпечення підготовки педагогічних працівників за спеціальністю
«Професійна освіта» (за профілем) для системи професійно-технічної освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра з присвоєнням
кваліфікацій майстра виробничого навчання, викладача практичного навчання за відповідною галуззю виробництва або сферою обслуговування, інженера-педагога та викладача дисциплін професійно-теоретичної підготовки
у відповідній галузі виробництва або сфері обслуговування.
Формування контингенту студентів педагогічних спеціальностей здійснюватиметься на основі:
визначення об’єктивної прогнозованої потреби дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів у педагогічних кадрах
на регіональному та державному рівнях;
педагогічної професійної орієнтації учнівської молоді з метою забезпечення її особистісної готовності до педагогічної діяльності, урізноманітнення форм довузівської підготовки.
Вирішенню питання працевлаштування випускників-педагогів та їх закріплення на педагогічній роботі сприятиме продовження практики виплати адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів,
які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю
та уклали угоду про роботу в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.
Широкого розповсюдження повинен набути порядок працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів на умовах тристоронньої угоди «випускник – вищий навчальний заклад – роботодавець».
Важливими складовими державної кадрової політики мають стати:
забезпечення учасникам навчально-виховного процесу соціальних гарантій, визначених законодавством;
стимулювання високоякісної педагогічної праці на підставі об’єктивної
її оцінки згідно з вимогами кваліфікаційних характеристик;
поліпшення житлових умов педагогічних працівників;
створення умов для повноцінного відновлення працездатності педагогічних працівників.
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Підтримка наукової та інноваційної діяльності
Сучасна філософія освіти, оновлена стратегія її реформування вимагають принципово нових наукових досліджень, обґрунтованого та послідовного запровадження передових науково-педагогічних технологій, раціональних
і ефективних підходів до організації наукової та інноваційної діяльності у сфері освіти. Розвиток системи освіти в зазначеному напрямі ґрунтується на:
рекомендаціях Нової стратегічної програми європейського співробітництва в галузі освіти і навчання «Освіта і навчання 2020», спрямованої на розбудову інформаційно зорієнтованих європейських суспільств та перетворення навчання протягом життя на реальність;
забезпеченні пріоритетності розвитку науки та науково-технічного потенціалу вищих навчальних закладів шляхом виділення коштів із державного
бюджету на перспективні наукові проекти і скорочення кількості розпорядників бюджетних коштів у сфері науки;
створенні ефективної системи методологічного, науково-методичного
супроводження модернізації національної освіти, прогнозуванні тенденцій
інноваційного розвитку системи освіти з використанням результатів моніторингових досліджень; генеруванні інноваційних ідей, їх визначенні, відборі
та забезпеченні впровадження; формуванні відкритої інформаційно-аналітичної бази новацій у всіх підсистемах освіти;
осучасненні тематики основних напрямів наукових досліджень у вищих
навчальних закладах та наукових установах освітньої галузі, у системі післядипломної педагогічної освіти, виконанні та відборі на конкурсних засадах проектів комплексних наукових досліджень і розробок, що здійснюються
за кошти державного бюджету та залучених інвестицій;
проведенні практико-орієнтованих психолого-педагогічних досліджень
з актуальних проблем розвитку освіти, застосуванні нових концептуальнометодологічних підходів до розроблення державних стандартів освіти;
розробленні інваріантної складової навчання з кожного предмета на основі компетентнісного підходу до навчання та норм психофізичного розвитку
дитини, а також відповідних педагогічних технологій;
вивченні потреб та забезпеченні розвитку обдарованих дітей, розробленні індивідуальних методик організації їх навчання та соціалізації, проектуванні особистісно-розвивального середовища обдарованих дітей і молоді;
розробленні ефективних моделей інтеграції в суспільство дітей і молоді
з особливими освітніми потребами шляхом сучасного науково-методичного
забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти;
створенні нормативно-правового, методологічного, науково-методичного, навчально-технічного забезпечення системи освіти, що враховує оціню202

вання якості і результативності навчальної та виховної діяльності навчальних
закладів, системи консультування і наукових експертиз;
створенні системи мотивацій, стимулювання та заохочення інноваційної діяльності у сфері освіти, розробленні нових концептуальних моделей
удосконалення окремих підсистем освіти;
розробленні системи нівелювання ризиків негативних наслідків інноваційної діяльності в системі освіти.
Модернізація системи управління освітою
Управління освітою повинно здійснюватися на засадах інноваційних
стратегій відповідно до принципів сталого розвитку, створення сучасних систем освітніх проектів та їх моніторингу; розвитку моделі державно-громадського управління у сфері освіти, в якій особистість, суспільство та держава
стають рівноправними суб’єктами і партнерами.
Необхідно створити гнучку, цілеспрямовану, ефективну систему державно-громадського управління освітою, що забезпечуватиме інтенсивний
розвиток та якість освіти, спрямованість її на задоволення потреб держави,
запитів особистості.
Зазначене передбачає:
оптимізацію органів управління освітою, децентралізацію управління
у цій сфері; перерозподіл функцій і повноважень між центральними та місцевими органами управління освітою;
професіональний підхід під час здійснення добору та призначення керівників навчальних закладів, органів управління освітою;
розроблення системи заходів (науково-методичних, фінансово-економічних тощо) стосовно впровадження ідеї автономії навчальних закладів,
розширення їх прав і можливостей щодо фінансової самостійності;
подолання бюрократизації в системі управління освітою, удосконалення
порядку перевірок та звітності навчальних закладів;
професійну підготовку компетентних менеджерів системи освіти, формування управлінців нової генерації, здатних мислити і діяти системно,
у тому числі в кризових ситуаціях, приймати управлінські рішення в будьяких сферах діяльності, ефективно використовувати наявні ресурси;
запровадження нових ефективних форм підвищення кваліфікації керівників освіти;
розвиток автоматизованих систем управління освітою.
Розроблення та підтримка програм у сфері освіти
Розроблення та виконання державних, галузевих, регіональних програм,
комплексних планів дій за підтримки органів виконавчої влади, суспільства
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та громадськості має стати дієвим інструментом реалізації мети та пріоритетних завдань Національної стратегії.
Для реалізації цієї мети передбачено:
визначення вимог щодо обґрунтування необхідності фінансування та ресурсного забезпечення державних, галузевих, регіональних програм у сфері
освіти, контроль за їх реалізацією;
забезпечення виконання завдань та заходів державних цільових соціальних програм у сфері освіти, зокрема:
– Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти
на період до 2017 року;
– Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти
на період до 2014 року;
– Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної
природничо-математичної освіти на період до 2015 року;
– Державної цільової соціальної програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011–2015 роки;
– Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус»;
– Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний
процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних
технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.
V. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення системи освіти
Фінансове та матеріально-технічне забезпечення системи освіти повинно
створити передумови для надання громадянам якісної освіти відповідно до сучасних запитів кожної особистості і потреб інноваційного розвитку держави.
Досягнення цієї мети передбачає:
перехід у фінансуванні навчальних закладів від принципу утримання навчальних закладів до принципу формування їх бюджетів, виходячи з чисельності контингенту;
оптимальне та цільове використання переваг ринкової економіки і сучасних технологій для досягнення інноваційного розвитку освіти та виконання її
основних функцій; багатоканальне фінансування освіти через запровадження
системи субсидій, грантів, кредитів, їх поєднання та диференціації в розрізі категорій отримувачів цих коштів (їх соціальне становище, стан здоров’я,
згода на відпрацювання після закінчення навчання тощо);
формування сучасної системи нормування та оплати праці у сфері освіти;
удосконалення системи виплати та розмірів стипендій з урахуванням соціального статусу та особливих досягнень у навчанні учня (студента);
здійснення безоплатного стовідсоткового забезпечення підручниками учнів
загальноосвітніх навчальних закладів, у першу чергу з числа дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених сімей;
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перегляд підходів до визначення плати за харчування дітей у державних
та комунальних дошкільних навчальних закладах шляхом установлення безоплатного забезпечення харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених сімей;
розроблення та запровадження системи стимулювання якісної педагогічної праці на підставі об’єктивної її оцінки з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик педагогічних і науково-педагогічних працівників;
урегулювання питання щодо оплати праці педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, запровадження кваліфікаційних категорій
для посад керівників гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи;
розроблення, виготовлення та постачання навчальним закладам сучасного обладнання, засобів навчання, підручників та навчальних посібників,
програмно-методичних матеріалів для здійснення навчально-виховного процесу в обсягах, передбачених державними стандартами освіти;
спрощення процедури проведення тендерів на закупівлю освітніх і наукових послуг;
збільшення обсягу асигнувань на науково-дослідну та експериментальну діяльність у галузі освіти, доведення обсягів фінансування досліджень
і розробок у вищих навчальних закладах до рівня не менш як 10 відсотків
загальних асигнувань на їх утримання; підвищення соціального статусу наукових та науково-педагогічних працівників;
створення мережі наукових, проектних, навчально-методичних та освітньо-експериментальних установ, навчальних закладів і виробничих підприємств, діяльність яких спрямована на проведення наукових досліджень, проектно-конструкторських і методичних розробок, виготовлення, модернізацію
та експериментальну перевірку нових, оновлених і модернізованих навчальних засобів та обладнання, їх доставку, впровадження, технічне обслуговування та надання методичної допомоги щодо їх використання у навчальновиховному процесі;
комплектування фондів бібліотек навчальних закладів вітчизняною та
зарубіжною літературою, електронними базами даних;
упорядкування функціонування санаторіїв-профілакторіїв навчальних
закладів та установ системи освіти, організації культурно-розвиваючої діяльності учасників навчально-виховного процесу;
забезпечення будівництва та реконструкції приміщень навчальних закладів, проведення своєчасного їх ремонту, забезпечення матеріально-технічних
і санітарно-гігієнічних умов для організації навчально-виховного процесу.
VI. Міжнародне партнерство
Міжнародне співробітництво у сфері освіти покликано забезпечити інтеграцію національної системи освіти в міжнародний освітній простір, що
передбачає:
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укладення з іншими державами і реалізацію міжурядових та міжвідомчих угод про співробітництво в галузі освіти і науки;
організацію освітніх і наукових обмінів, стажування та навчання за кордоном учнів, студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників;
розширення участі навчальних закладів, педагогів, науковців, учнів та
студентів у різних проектах і програмах міжнародних організацій та співтовариств (програми Темпус, Еразмус Мундус, Жан Моне тощо);
вивчення досвіду зарубіжних партнерів стосовно модернізації системи
освіти, зокрема вивчення системи професійного зростання в рамках концепції навчання протягом життя щодо запровадження міжнародних шкіл, дискусійних майданчиків тощо;
проведення спільних наукових досліджень з актуальних проблем розвитку освіти та галузей економіки;
проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів
тощо;
навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих і професійно-технічних навчальних закладах України;
задоволення освітньо-культурних потреб української діаспори;
створення для учнів міжнародної он-лайн школи, де розміщуватимуться
веб-ресурси з національної історії та історії Європи, започаткування міжнародних олімпіад з історії;
підтримку співробітництва міжнародних таборів для дітей та юнацтва,
проведення спільних конкурсів, фестивалів, форумів тощо;
створення міжнародних волонтерських груп з метою відновлення
пам’яток культури;
створення віртуальних програм для вчителів іноземних мов та вчителів
фізики, математики, хімії тощо, що спонукатиме до вивчення та використання кількох мов;
розширення мережі європейських шкіл здоров’я.
VII. Національний моніторинг та оцінка системи освіти
Ефективність реалізації управління у сфері освіти значною мірою залежить від того, наскільки система моніторингу та оцінки якості освіти відповідає цілям і завданням державної політики у цій сфері та наскільки управлінські рішення, що приймаються, адекватні результатам і рекомендаціям
моніторингових досліджень.
Перспективними напрямами забезпечення моніторингу та оцінювання
якості освіти в Україні повинні стати:
удосконалення системи зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, здійснення оплати праці працівників, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
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розроблення моделі проведення моніторингових досліджень для різних
рівнів управління освітою;
розроблення системи показників якості освіти на національному рівні,
які відображають умови, процеси та освітні результати;
проведення моніторингу якості ресурсного забезпечення, освітніх процесів і результатів;
участь у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти (ТІМSS,
РІSА, РІRLS тощо);
модернізація та оновлення системи освітньої статистики;
забезпечення населення, органів управління, навчальних закладів достовірною інформацією стосовно умов і результативності функціонування системи освіти на різних її рівнях;
оприлюднення результатів проведення моніторингу системи освіти,
зокрема засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
VIII. Очікувані результати реалізації Національної стратегії
Реалізація Національної стратегії надасть змогу забезпечити:
створення системи освіти нового покоління, що забезпечуватиме випереджувальний загальноцивілізаційний розвиток людини, її інтелекту;
поліпшення ефективності навчання випускників усіх рівнів системи
освіти, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної освіти за рахунок
забезпечення фундаментальності та практичної спрямованості навчальних
програм;
створення збалансованого законодавства України про освіту, що регулюватиме та забезпечуватиме ефективність реалізації стратегічних напрямів
розвитку освіти в Україні, результативне функціонування всіх її підсистем;
створення позитивних зразків та поширення досвіду успішного реформування освіти, забезпечення необхідних науково-методичних, організаційних і матеріально-технічних умов;
підготовку та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати на засадах інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу,
власного творчого безперервного професійного зростання;
визначеність та унормування змісту всіх підсистем освіти, що забезпечуватимуть усталену систему знань і компетентностей, потужну професійно кваліфіковану кадрову базу для економічного зростання держави,
конкурентоспроможність вітчизняних працівників на зовнішньому ринку
праці;
створення:
– соціально сприятливих умов для здобуття освіти всіма категоріями населення України;
– дієвої системи ресурсного забезпечення освіти;
207

– ефективної системи забезпечення розвитку дитини – представника покоління інформаційної епохи, формування соціально і фізично зрілої творчої
особистості, громадянина України;
– економічно сприятливих умов та соціальних гарантій педагогічним
і науково-педагогічним працівникам, підвищення їх соціального статусу;
– оптимальних умов для професійного вдосконалення та творчості з метою забезпечення якісної освіти;
широку підтримку освітніх реформ суспільством;
підвищення якості вітчизняної освіти, її інноваційний розвиток відповідно до світових стандартів, що сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості.
Глава Адміністрації Президента України
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С. ЛЬОВОЧКІН

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14.06.2000 № 963
Київ

Про затвердження переліку посад
педагогічних та науково-педагогічних працівників
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 432 (432–2001-п) від 06.05.200
№ 40 (40–2004-п) від 14.01.200
№ 1567 (1567–2004-п) від 17.11.2004
№ 1148 (1148–2005-п) від 30.11.2005
№ 203 (203–2006-п) від 22.02.2006
№ 94 (94–2007-п) від 31.01.2007}
{Про підвищення посадових окладів додатково див. Постанову КМ
№ 643 (643–2007-п) від 20.04.2007}
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 872 (872–2007-п)
від 26.06.2007, № 635 (635–2012-п) від 18.07.2012}
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, що додається.
Прем’єр-міністр України

В. ЮЩЕНКО
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою
Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2000 р. № 963

ПЕРЕЛІК
посад педагогічних та науково-педагогічних працівників
{У тексті переліку слово «завідуючий» замінено словом «завідувач»
згідно з Постановою КМ № 40 (40–2004-п) від 14.01.2004}
Посади педагогічних працівників
Директор, завідувач, начальник вищого навчального закладу I та II рівня
акредитації, професійно-технічного навчального закладу, загальноосвітнього
навчального закладу, навчального закладу для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, дошкільного навчального закладу, позашкільного навчального закладу (на якого поширюються умови оплати праці
працівників установ і закладів освіти), навчально-методичної, методичної,
науково-методичної установи, навчального закладу післядипломної освіти,
приймальника-розподільника для дітей органів внутрішніх справ, притулку
для дітей, центру соціально-психологічної реабілітації дітей, психолого-медико-педагогічної консультації, навчально-виробничого (міжшкільного) комбінату (центру), школи-дитячого садка, інших навчально-виховних комплексів (об’єднань); їх заступники з навчальної, виховної, навчально-виховної,
методичної, виробничої, навчально-методичної, навчально-виробничої роботи; заступники директора з навчально-виховної, навчальної, виховної роботи
центрів професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації інвалідів;
ранньої реабілітації дітей-інвалідів.
{Абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 40 (40–2004-п) від 14.01.2004, № 1148 (1148–2005-п) від 30.11.2005, № 203
(203–2006-п) від 22.02.2006, № 872 (872–2007-п) від 26.06.2007}
Завідувач: логопедичного пункту, інтернату при школі, заочного відділення школи, фільмотеки, навчально-консультаційного пункту, відділення навчального закладу, навчально-методичного кабінету (лабораторії); завідувач,
керівник виробничої (навчальної) практики, фізичного виховання, навчальновиробничої (навчальної) майстерні, відділу (лабораторії, кабінету, частини)
з основного напряму діяльності, його заступник; завідувач навчальної (педагогічної) частини закладів охорони здоров’я та соціального забезпечення.
{Абзац другий розділу в редакції Постанови КМ № 40 (40–2004-п) від
14.01.2004}
Вчителі, викладачі всіх спеціальностей, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням,
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асистент вчителя-реабілітолога, старший викладач вищого навчального закладу I і II рівня акредитації, майстер виробничого навчання, педагог професійного навчання, старший вихователь, вихователь, соціальний педагог
по роботі з дітьми-інвалідами, логопед закладу охорони здоров’я та соціального забезпечення, методист, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, керівник гуртка, секції, студії, інших форм гурткової роботи;
концертмейстер, художній керівник, культорганізатор, акомпаніатор, екскурсовод, інструктор з туризму закладів освіти; старший вожатий, вожатий, вихователь-методист, музичний керівник, інструктор з фізкультури, інструктор
з праці, інструктор слухового кабінету, консультант психолого-медико-педагогічної консультації, старший керівник та керівник туристських груп (походу, екскурсії, експедиції) у позашкільних закладах; старший майстер у професійно-технічному навчальному закладі, перекладач-дактилолог; помічник
директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму у закладах освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації.
{Абзац третій розділу «Посади педагогічних працівників» із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ № 432 (432–2001-п) від 06.05.2001,
№ 40 (40–2004-п) від 14.01.2004, № 1567 (1567–2004-п) від 17.11.2004, № 635
(635–2012-п) від 18.07.2012}
Посади науково-педагогічних працівників
вищих навчальних закладів III–IV рівня акредитації
Керівник (ректор, президент тощо), заступник керівника (перший проректор, проректор, перший віце-президент, віце-президент), діяльність якого безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом,
керівник філіалу, заступники керівника філіалу (діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом), керівник вищого навчального закладу післядипломної освіти, що акредитований за III
або IV рівнем, його заступники (діяльність яких безпосередньо пов’язана
з навчально-виховним або науковим процесом), завідувач кафедрою – професор, професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист, провідний концертмейстер, концертмейстер, декан, заступник декана,
керівник навчально-наукового інституту у складі вищого навчального закладу IV рівня акредитації, його заступники (діяльність яких безпосередньо
пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом), вчений секретар,
завідувач: докторантурою, аспірантурою, ординатурою, інтернатурою, підготовчим відділенням.
{Розділ із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 40 (40–2004-п)
від 14.01.2004, № 94 (94–2007-п) від 31.01.2007}
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 06.05.2001 № 433
Київ

Про затвердження переліку типів
позашкільних навчальних закладів
і Положення про позашкільний навчальний заклад
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 616 (616–2005-п) від 21.07.2005
№ 993 (993–2008-п) від 05.11.2008
№ 769 (769–2010-п) від 27.08.2010}
Відповідно до статей 12 і 13 Закону України «Про позашкільну освіту»
(1841–14) Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
перелік типів позашкільних навчальних закладів;
Положення про позашкільний навчальний заклад.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів
України від 26 січня 1994 р. № 45 (45–94-п) «Про затвердження Положення про
позашкільний навчально-виховний заклад» (ЗП України, 1994 р., № 5, ст. 28).
Прем’єр-міністр України

В. ЮЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою
Кабінету Міністрів України
від 06.05.2001 № 433

ПЕРЕЛІК
типів позашкільних навчальних закладів
1. Дитячо-юнацькі спортивні школи: комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи з видів спорту, дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів, спеціалізовані дитячо-юнацькі школи
олімпійського резерву, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи для
інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву.
{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 616 (616–
2005-п) від 21.07.2005; в редакції Постанови КМ № 993 (993–2008-п) від
05.11.2008}
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2. Клуби: військово-патріотичного виховання, дитячо-юнацькі (моряків,
річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів, пожежників, автолюбителів, краєзнавців, туристів, етнографів,
фольклористів, фізичної підготовки та інших напрямів).
3. Мала академія мистецтв (народних ремесел).
4. Мала академія наук учнівської молоді.
5. Оздоровчі заклади для дітей та молоді: дитячо-юнацькі табори (містечка, комплекси): оздоровчі, заміські, профільні, праці та відпочинку, санаторного типу, з денним перебуванням; туристські бази.
6. Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання: музичні, художні, хореографічні, театральні, хорові, мистецтв та інші).
7. Центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання.
8. Центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді, станція юних натуралістів.
9. Центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді,
станція юних техніків.
10. Центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді,
станція юних туристів.
11. Центри: військово-патріотичного та інших напрямів позашкільної освіти.
12. Дитяча бібліотека, дитяча флотилія моряків і річковиків, дитячий парк,
дитячий стадіон, дитячо-юнацька картинна галерея, дитячо-юнацька студія (хорова, театральна, музична, фольклорна тощо), кімната школяра, курси, студії,
школи мистецтв, освітньо-культурні центри національних меншин.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою
Кабінету Міністрів України
від 06.05.2001 № 433

ПОЛОЖЕННЯ
про позашкільний навчальний заклад
Загальна частина
1. Позашкільний навчальний заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.
2. Позашкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України (254 к/96-ВР), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, іншого центрального
органу виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
а також цим Положенням і своїм статутом.
3. Мова навчання і виховання у позашкільному навчальному закладі визначається Конституцією України і відповідним законом України.
4. Це Положення поширюється на всі позашкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типу та форми власності, крім дитячоюнацьких спортивних шкіл. На його основі можуть розроблятися положення
про конкретні типи позашкільних навчальних закладів, що затверджуються
відповідними центральними органами виконавчої влади.
{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 993 (993–
2008-п) від 05.11.2008}
Організаційно-правові засади діяльності
позашкільного навчального закладу
5. Позашкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту, затвердженого засновником (власником).
У статуті зазначається повна назва закладу, його адреса, засновник (власник), підпорядкованість, мета і основні завдання діяльності, характеристика
методичної та масової роботи, навчально-виховного процесу, визначаються
права, обов’язки та відповідальність учасників цього процесу, а також порядок управління закладом та організації його фінансово-господарської діяльності, використання майна, внесення змін і доповнень до статуту тощо.
6. Позашкільний навчальний заклад може входити до складу навчальновиховних комплексів, навчально-виховних об’єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами.
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7. Позашкільний навчальний заклад проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну роботу.
8. Позашкільний навчальний заклад працює за річним планом роботи,
погодженим із засновником (власником).
9. Навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі
здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими відповідними місцевими органами
виконавчої влади.
10. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними
і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у групах або об’єднаннях. Залежно від специфіки діяльності позашкільного навчального закладу навчання проводиться від одного місяця до кількох років.
11. Експериментальні навчальні плани складаються позашкільним навчальним закладом з урахуванням типового навчального плану.
12. Індивідуальне навчання у позашкільному навчальному закладі проводиться відповідно до порядку, затвердженого МОН.
13. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів,
студій та інших творчих об’єднань (далі – гуртків, груп та інших творчих
об’єднань) у позашкільному навчальному закладі становить, як правило, 10–
15 вихованців, учнів і слухачів.
Гурток – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх
віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.
{Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 769 (769–
2010-п) від 27.08.2010}
Група – це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого
об’єднання одного профілю.
{Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 769 (769–
2010-п) від 27.08.2010}
Секція – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів для проведення дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки,
техніки, мистецтва, а також за спортивно-технічним, туристсько-краєзнавчим
або іншим напрямом діяльності.
{Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 769 (769–
2010-п) від 27.08.2010}
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Студія – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів з різних видів або
жанрів мистецтва: музичного, вокально-хорового, театрального, хореографічного, фольклорного, фольклорно-етнографічного, акторського, образотворчого, декоративно-ужиткового, кіно-, відео-, фотоаматорського, літературно-творчого, композиторського.
{Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 769 (769–
2010-п) від 27.08.2010}
Порядок наповнюваності груп у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) визначається типовими навчальними планами, затвердженими МКТ.
{Абзац шостий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 769 (769–2010-п)
від 27.08.2010}
Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань
установлюється директором позашкільного навчального закладу залежно від
профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців, учнів
і слухачів і становить не більш як 25 вихованців, учнів і слухачів.
14. Прийом до позашкільного навчального закладу може здійснюватися
протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та
інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою
батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються позашкільним навчальним закладом.
Прийом вихованців, учнів і слухачів до позашкільного навчального закладу для одержання професійної, спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних об’єднань, початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів потрібна довідка медичного закладу про відсутність
у них протипоказань для занять у зазначених навчальних закладах.
Умови прийому вихованців, учнів і слухачів до позашкільного навчального закладу можуть визначатися також положенням про відповідний тип позашкільного навчального закладу.
До позашкільного навчального закладу зараховуються вихованці, учні
і слухачі, як правило, віком від 5 до 18 років. Положеннями про окремі типи
позашкільних навчальних закладів або статутом позашкільного навчального
закладу може передбачатися також інший вік.
15. Навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі
здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей,
інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх
віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я) з використанням різних
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організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок,
лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, змагання, навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях,
на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі, а також з використанням інших форм, передбачених статутом позашкільного навчального закладу.
16. Навчальний рік у позашкільному навчальному закладі починається
1 вересня.
Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється
у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка,
групи або іншого творчого об’єднання позашкільного навчального закладу.
Тривалість навчального року в різних типах позашкільних навчальних
закладів установлюється МОН або іншим центральним органом виконавчої
влади, до сфери управління якого належить позашкільний навчальний заклад, за погодженням з МОН.
У канікулярні, вихідні та святкові дні позашкільний навчальний заклад
може працювати за окремим планом, затвердженим керівником цього закладу.
Позашкільний навчальний заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.
17. У зонах екологічного лиха місцевими органами виконавчої влади або
органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи позашкільного навчального закладу, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.
18. Тривалість одного заняття (уроку) в позашкільному навчальному закладі визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових
категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:
віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
старшого віку – 45 хвилин.
Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника
гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом щоденної роботи позашкільного навчального закладу.
19. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання позашкільного навчального
закладу класифікуються за трьома рівнями:
початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована
на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їх здібностей
та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;
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основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;
вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.
Інші рівні, крім зазначених, можуть установлюватися положенням про
відповідний тип позашкільного навчального закладу.
Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.
20. Позашкільний навчальний заклад, який має висококваліфіковані кадри,
належні матеріально-технічні умови, може організовувати проведення на своїй
навчально-виховній базі виробничої та педагогічної практики учнів і студентів
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів.
Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців, учнів і слухачів, підтримки їх професійних навичок позашкільний навчальний заклад
за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки організовує
виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виготовлення
продукції (виконання робіт).
Під час навчання у позашкільному навчальному закладі учневі, який склав
кваліфікаційні іспити, в установленому порядку видається свідоцтво (посвідчення) про присвоєння кваліфікації, розряду, класу, категорії за професією.
21. Позашкільний навчальний заклад може організовувати роботу своїх
гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ,
на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.
22. Позашкільний навчальний заклад проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів
діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань.
У позашкільному навчальному закладі можуть функціонувати методичні об’єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.
{Абзац другий пункту 22 в редакції Постанови КМ № 769 (769–2010-п)
від 27.08.2010}
Методичні об’єднання створюються у позашкільному навчальному
закладі для координації науково-методичної, організаційної та практичної
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діяльності закладу з питань здобуття вихованцями, учнями, слухачами позашкільної освіти за різними напрямами.
{Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 769 (769–
2010-п) від 27.08.2010}
Відділи створюються у позашкільному навчальному закладі за наявності груп одного або кількох споріднених напрямів.
{Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 769 (769–
2010-п) від 27.08.2010}
Відділення створюються у позашкільному навчальному закладі за видами гуртків, секцій та інших творчих об’єднань або за напрямами позашкільної освіти.
{Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 769 (769–
2010-п) від 27.08.2010}
З метою вдосконалення системи навчання та виховання у позашкільному
навчальному закладі можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу
яких входять педагогічні працівники цього закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.
Позашкільний навчальний заклад може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів,
семінарів і за іншими організаційними формами.
Згідно з рішенням засновника (власника) на підставі відповідних угод
позашкільний навчальний заклад може надавати інформаційно-методичну
допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.
23. Позашкільний навчальний заклад з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, учнів і слухачів проводить організаційно-масову
роботу у формі конференції, концерту, змагання, походу, екскурсії, експедиції, навчально-тренувального збору та в інших формах, передбачених статутом позашкільного навчального закладу.
24. Випускникам позашкільних навчальних закладів, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи
про позашкільну освіту в порядку, встановленому МОН. Зразки документів
про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту для державних і комунальних
позашкільних навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Виготовлення документів про позашкільну освіту для приватних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів засновників (власників).
{Пункт 24 в редакції Постанови КМ № 769 (769–2010-п) від 27.08.2010}
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Учасники навчально-виховного процесу
25. Учасниками навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі є:
вихованці, учні і слухачі;
директор, заступники директора позашкільного навчального закладу;
педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;
батьки або особи, які їх замінюють;
представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь
у навчально-виховному процесі.
26. Вихованці, учні і слухачі позашкільного навчального закладу мають
гарантоване державою право на:
здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань,
уподобань та інтересів;
добровільний вибір позашкільного навчального закладу та виду діяльності;
навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях
в одному позашкільному навчальному закладі;
безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою
позашкільного навчального закладу;
участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших
масових заходах;
представлення в органах громадського самоврядування позашкільного
навчального закладу;
вільне вираження поглядів, переконань;
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
27. Вихованці, учні і слухачі позашкільного навчального закладу зобов’язані:
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками; підвищувати
загальний культурний рівень;
дотримуватися морально-етичних норм;
брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку позашкільного навчального закладу.
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28. Педагогічні працівники, а також тренери – викладачі позашкільного
навчального закладу мають право на:
внесення керівництву позашкільного навчального закладу та органам
управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву позашкільного навчального закладу
та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у навчальному закладі;
вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів
самоврядування позашкільного навчального закладу, в заходах, пов’язаних
з організацією навчально-виховної роботи;
проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;
вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;
захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів
у виконанні покладених на них завдань;
об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян,
діяльність яких не заборонена законодавством.
29. Педагогічні працівники, а також тренери-викладачі позашкільного
навчального закладу зобов’язані:
виконувати навчальні плани та програми;
надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;
сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних
якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;
визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців,
учнів і слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізації;
здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку позашкільного навчального закладу, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;
дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня
і слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
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берегти здоров’я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;
постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність,
загальну і політичну культуру;
вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);
виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної
символіки, принципів загальнолюдської моралі;
дотримуватися вимог статуту позашкільного навчального закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;
брати участь у роботі педагогічної ради позашкільного навчального закладу;
виконувати накази і розпорядження керівника позашкільного навчального закладу, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.
30. Викладачі, керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань позашкільного навчального закладу працюють відповідно до розкладу занять,
затвердженого його керівником.
31. Обсяг педагогічного навантаження у позашкільному навчальному закладі визначається керівником закладу згідно із законодавством і затверджується для державних і комунальних позашкільних навчальних закладів відповідним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування,
до сфери управління якого належить цей заклад, для приватних позашкільних навчальних закладів – засновником (власником).
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року
можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами,
що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів, слухачів позашкільного навчального закладу, початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання)
протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника, а також тренера-викладача з додержанням законодавства про працю.
{Абзац другий пункту 31 в редакції Постанови КМ № 769 (769–2010-п)
від 27.08.2010}
Перерозподіл педагогічного навантаження в початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) у зв’язку
з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється
керівником позашкільного навчального закладу.
{Пункт 31 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 769 (769–
2010-п) від 27.08.2010}
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32. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.
33. Педагогічні працівники позашкільного навчального закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років відповідно до порядку,
встановленого МОН.
34. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, мають
право:
обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування позашкільного навчального закладу;
звертатися до органів управління освітою, керівника позашкільного навчального закладу та органів громадського самоврядування цього закладу
з питань навчання та виховання дітей;
приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності позашкільного навчального закладу;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу;
захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах громадського самоврядування позашкільного навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.
Управління позашкільним навчальним закладом
35. Керівництво позашкільним навчальним закладом здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну
освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому МОН.
36. Керівник, заступники керівника, педагогічні та інші працівники позашкільного навчального закладу призначаються на посади і звільняються
з посад відповідно до законодавства.
37. Керівник позашкільного навчального закладу:
здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
організовує навчально-виховний процес;
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю
знань, умінь та навичок вихованців, учнів і слухачів;
створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами
позашкільної освіти;
забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
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розпоряджається в установленому порядку майном і коштами навчального закладу;
організовує виконання кошторису доходів і видатків навчального закладу,
укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку
відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;
установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу
працівникам навчального закладу відповідно до законодавства;
представляє навчальний заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником (власником) за результати діяльності
закладу;
дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;
забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких
форм фізичного або психічного насильства;
видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює
їх виконання;
застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників навчального закладу;
затверджує посадові обов’язки працівників зазначеного закладу.
38. Керівник позашкільного навчального закладу є головою педагогічної
ради – постійно діючого колегіального органу управління позашкільним навчальним закладом.
39. Педагогічна рада позашкільного навчального закладу:
розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної,
виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань,
а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності навчального закладу,
утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;
визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,
впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового
педагогічного досвіду;
створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами
роботи;
порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.
40. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб позашкільного навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два на рік.
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41. Органом громадського самоврядування позашкільного навчального
закладу є загальні збори (конференція) колективу цього закладу.
У період між загальними зборами (конференціями) діє рада позашкільного навчального закладу, діяльність якої регулюється статутом цього закладу.
У позашкільному навчальному закладі за рішенням загальних зборів
(конференції) або ради позашкільного навчального закладу можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також
комісії, асоціації тощо.
Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база
позашкільного навчального закладу
42. Фінансово-господарська діяльність позашкільного навчального закладу провадиться відповідно до законодавства та статуту позашкільного навчального закладу.
43. Фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, приватних позашкільних навчальних закладів – за рахунок коштів засновників (власників).
Фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних закладів може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.
44. Додатковими джерелами формування коштів позашкільного навчального закладу є:
кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому
МОН, за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки;
кошти гуманітарної допомоги;
добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ,
організацій та окремих громадян;
кредити банків;
інші надходження.
Кошти, отримані позашкільним навчальним закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої його статутом.
45. Позашкільний навчальний заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності
відповідно до його статуту;
користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;
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розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;
володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;
виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту позашкільного навчального закладу.
Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу включає
приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.
Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та спортивної роботи позашкільним навчальним закладам надаються в користування
(оренду) спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно
або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування (оренду) визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.
{Абзац восьмий пункту 45 в редакції Постанови КМ № 769 (769–2010-п)
від 27.08.2010}
46. Майно державного і комунального позашкільного навчального закладу може вилучатися засновником (власником) лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток
позашкільної освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У разі ліквідації приватного позашкільного навчального закладу майно
та кошти відповідно до законодавства та засновницьких документів позашкільного навчального закладу використовуються за рішенням засновника
(власника).
47. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у позашкільному навчальному закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.
Діяльність позашкільного навчального закладу
у рамках міжнародного співробітництва
48. Позашкільний навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має
право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках
освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.
Позашкільний навчальний заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою,
навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.
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Державний контроль за діяльністю
позашкільного навчального закладу
49. Державний контроль за діяльністю позашкільного навчального закладу здійснюють МОН, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські, районні державні адміністрації, до сфери управління яких належать
позашкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи.
50. Основною формою державного контролю за діяльністю позашкільних навчальних закладів є державна атестація позашкільного навчального
закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому МОН.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27.08.2010 № 785
Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми
розвитку позашкільної освіти
на період до 2014 року
{Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів
України від 7 грудня 2011 року № 1257, від 24 жовтня 2012 року № 970}
(У тексті постанови слова «Міністерство освіти і науки» в усіх відмінках
замінено словами «Міністерство освіти і науки, молоді та спорту» у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня
2011 року № 1257)
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Державну цільову соціальну програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року (далі – Програма), що додається.
2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам
місцевого самоврядування розглянути питання щодо розроблення регіональних програм розвитку позашкільної освіти.
3. Пункт 3 виключено
(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 07.12.2011 р. № 1257, виключено згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 24.10.2012 р. № 970)
4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, іншим центральним
органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є позашкільні навчальні
заклади, передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання Програми.
5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати
щороку до 15 лютого Міністерству освіти і науки, молоді та спорту інформацію
про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 березня
Кабінетові Міністрів України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі.
(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 07.12.2011 р. № 1257)
Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою
Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. № 785

ДЕРЖАВНА
цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти
на період до 2014 року
Загальна частина
На сьогодні соціальний інститут позашкільної освіти сприяє створенню додаткових умов для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку дитини.
Позашкільні навчальні заклади, в яких переважно здобувається позашкільна освіта, залучають до гурткової роботи 35,7 відсотка дітей шкільного віку. Проте дії окремих міських, районних держадміністрацій призводять
до закриття, об’єднання позашкільних навчальних закладів, зменшення витрат на їх утримання, скорочення чисельності педагогічних працівників. Так,
у 2009 році кількість таких закладів зменшилася на 11.
Здобуття якісної позашкільної освіти ускладнюється незадовільним станом
матеріально-технічної та навчальної бази позашкільних навчальних закладів.
Мета Програми
Метою цієї Програми є вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають
здобути позашкільну освіту.
Ця Програма є основою для розроблення регіональних програм розвитку позашкільної освіти.
Шляхи і способи розв’язання проблеми
Можливі два способи розв’язання проблеми.
Перший спосіб передбачає розроблення механізму здобуття позашкільної
освіти в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях, організованих у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I–II рівня акредитації, за умови збереження обсягів фінансування за рахунок коштів
відповідних бюджетів.
Недоліком першого способу є неврегульованість питання щодо фінансування позашкільних навчальних закладів, що не дасть змоги суттєво поліпшити їх матеріально-технічну, науково-дослідницьку та експериментальну базу.
Другий, оптимальний спосіб передбачає надання державної підтримки
для зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, що стимулюватиме розвиток позашкільної освіти.
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Проблему передбачається розв’язати шляхом:
розроблення нормативно-правової бази з питань позашкільної освіти;
створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної
освіти шляхом розроблення навчальних і наочних посібників з питань позашкільної освіти та забезпечення ними навчальних закладів;
забезпечення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, оснащення їх сучасним обладнанням;
проведення капітального ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання державних і комунальних позашкільних навчальних закладів.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.
Завдання і заходи
Основними завданнями Програми є:
удосконалення нормативно-правової бази у сфері позашкільної освіти;
удосконалення та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів;
створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної
освіти;
підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науковометодичного забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів;
вивчення проблемних питань щодо виховання молоді за сучасних соціальних умов;
забезпечення розвитку системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів для позашкільних навчальних закладів різних типів;
поглиблення міжнародного співробітництва з питань позашкільної освіти.
Програму передбачається виконати протягом п’яти років.
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
удосконалити нормативно-правову базу з питань забезпечення ефективного розвитку позашкільної освіти;
створити умови для подальшого розвитку позашкільної освіти;
удосконалити та розвинути мережу позашкільних навчальних закладів
різних типів;
зміцнити матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів;
збільшити кількість залучених до здобуття позашкільної освіти дітей
з метою задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
забезпечити розвиток системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.
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Обсяги та джерела фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 794,8 млн гривень,
у тому числі 13,5 млн гривень – за рахунок державного бюджету, 781,4 млн
гривень – за рахунок місцевих бюджетів.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання
проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний
рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних
коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.
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Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми
розвитку позашкільної освіти
на період до 2014 року
1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 5 жовтня 2009 р. № 1260.
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від
27 серпня 2010 р. № 785.
3. Державний замовник-координатор – МОНмолодьспорт.
(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 07.12.2011 р. № 1257)
4. Керівник Програми – Міністр освіти і науки, молоді та спорту.
(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 07.12.2011 р. № 1257)
5. Виконавці заходів Програми – МОНмолодьспорт, Мінкультури, Держкомтелерадіо, Національна академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 07.12.2011 р. № 1257)
6. Строк виконання Програми – 2010–2014 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування.
Джерела
фінансування

Обсяг
фінансування
(млн. гривень)

У тому числі за роками
2010

2011

2012

2013

2014

Державний бюджет

13,455

1,572

3,662

3,958

4,263

Місцеві джерела

781,329

186,819

199,362

193,344

206,803

Державний бюджет
Інші джерела
Усього

13,455

1,572

3,662

3,958

794,7835

188,391

203,02

197,3

232

211,066

233

1

1

–» –

–» –

3
1

1

2
кількість
нормативноправових
актів

1
1. Удосконалення
нормативноправової бази

усього

–» –

Найменування
показника

Найменування
завдання

1

1

4
1

2010

1

5

2011

6

2012

7

2013

Значення показника
за роками

8

2014

Головний
розпорядник
бюджетних
коштів

9
10
11
державний
1) розроблення: порядку МОН
молодьспорт бюджет
організації гурткової
роботи загальноосвітніми,
професійно-технічними
і вищими навчальними
закладами
–» –
–» –
2) розроблення концепції
розвитку мережі наукових
учнівських та студентських товариств
у навчальних закладах
3) розроблення меха–» –
–» –
нізму організації клубної
роботи в позашкільному
навчальному закладі
–» –
–» –
4) розроблення механізму
інтеграції позашкільних
навчальних закладів
у систему допрофільної
підготовки та профільного навчання учнівської
молоді

Найменування заходу

12

ПрогнозоДжерела
ваний обсяг
фінансуфінансових
вання
ресурсів
(державний, для викомісцевий
нання
бюджет,
завдання,
інші)
млн. гривень

13

2010

14

2011

15

2012

16

2013

У тому числі за роками

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти
на період до 2014 року

17

2014

Додаток 2
до Програми

234

Разом за
завданням 1
у тому числі
2. Упорядкування та розвиток мережі
позашкільних
навчальних
закладів
шляхом:
створення
системи
моніторингу
діяльності
позашкільних
навчальних
закладів

1

кількість
нормативноправових
актів
–» –

2
кількість нормативно-правових актів

5

3
1

4

4
1

9
10
5) розроблення порядку
МОНмоорганізації роботи гуртка, лодьспорт
групи та іншого творчого
об’єднання

–» –

–» –

11
державний
бюджет

Рада
місцевий
міністрів
бюджет
Автономної
Республіки
Крим
обласні
–» –
держадміністрації
Київська
–» –
міська
держадміністрація
Севастополь–» –
ська міська
держадміністрація

2) забезпечення створення системи моніторингу
якості позашкільної
освіти

8

1

7

1) створення рейтингової МОНмосистеми оцінювання якос- лодьспорт,
ті позашкільної освіти
Мінкультури

6

1

1

5

0,01

12

13

0,002

14

0,002

15

0,003

16

0,003

17
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1
збереження
мережі позашкільних
навчальних закладів (у тому
числі центрів
патріотичного
виховання) та
створення їх
філій

3
42

2128

2
кількість
філій позашкільних
навчальних
закладів

кількість
гуртків, груп
та інших
творчих
об’єднань

364

4
5

315

5
6

414

6
9

488

7
10

9
1) створення філій позашкільних навчальних
закладів на базі вивільнених приміщень дошкільних і загальноосвітніх
навчальних закладів, у
тому числі у сільській
місцевості

10
11
місцевий
Рада
міністрів
бюджет
Автономної
Республіки
Крим
обласні
–» –
держадміністрації
Київська
–» –
міська
держадміністрація
Севастополь–» –
ська міська
держадміністрація
Рада
–» –
546 2) створення мережі
міністрів
гуртків, груп та інших
Автономної
творчих об’єднань у загальноосвітніх, професій- Республіки
но-технічних, позашкіль- Крим
них навчальних закладах обласні
–» –
(у тому числі центрах
держадмініпатріотичного вихованстрації
ня) і вищих навчальних
Київська
–» –
закладах
міська
держадміністрація
Севастополь–» –
ська міська
держадміністрація

8
12

1,08

4,775

6,95

14

4,584

13

26,963

37,925

12

1,104

6,355

9,385

15

17

1,263

7,518

1,328

8,506

9,725 11,866

16
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2
кількість
структурних
підрозділів «Дитяча
турбаза»

проведення
обсяг викокапітального
наних робіт,
ремонту буді- відсотків
вель, споруд,
комунікацій
та обладнання
державних і
–» –
комунальних
позашкільних
навчальних
закладів

1
створення в
обласних центрах туризму
і краєзнавства
структурних
підрозділів
«Дитяча турбаза «на базі
вивільнених
приміщень
навчальних
закладів

23,3

100

5
2

12

16

4

100

3
7

24,6

27,3

6
2

16,4

27,2

7
2

9
забезпечення створення в обласних центрах
туризму і краєзнавства
структурних підрозділів
«Дитяча турбаза»

33,5 1) проведення капітального ремонту державних
позашкільних навчальних
закладів, які перебувають
у сфері управління МОНмолодьспорт
19,7 2) забезпечення проведення капітального ремонту
будівель, котелень, дахів,
споруд, комунікацій та
обладнання державних і
комунальних позашкільних навчальних закладів

8
1

Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація

10
Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація
Севастопольська міська
держадміністрація
МОНмолодьспорт

119,846

0,47

–» –

5,4

5,6

12

–» –

місцевий
бюджет

державний
бюджет

–» –

–» –

–» –

11
місцевий
бюджет

13

1,8

1,6

15

1,8

1,6

16

1,8

0,8

17

0,1

0,1

0,12

0,15

33,248 35,168 23,381 28,05

1,6

14
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3. Створення
умов для доступності молоді до якісної
позашкільної
освіти шляхом:
поліпшення
матеріальнотехнічної та
методичної бази позашкільної освіти

Разом за завданням 2
у тому числі

1

кількість позашкільних
навчальних
закладів, у
яких модернізована
матеріальнотехнічна база

2

150

750

5

1

150

4

3

3

150

1

6

150

1

7

9

1) забезпечення проведення модернізації навчальної, матеріально150 технічної бази позашкільних навчальних закладів,
оснащення сучасним
обладнанням

8

МОНмолодьспорт,
Мінкультури
Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація
Севастопольська міська
держадміністрація

3,6

–» –

–» –

452,62

0,9

195,588

5,4

200,988

12

–» –

місцевий
бюджет

державний
бюджет

державний
бюджет
місцевий
бюджет

10
11
Севастополь- місцевий
ська міська бюджет
держадміністрація

13

15

16

17

1,8

1,8

0,2

0,3

0,3

0,8

0,8

1

1

112,73 114,77 113,99 116,12

0,1

47,564 53,713 43,609 50,703

1,8

47,564 55,513 45,409 52,503

14
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1

кількість позашкільних
навчальних
закладів, що
оснащені універсальними
навчальнокомп’ютерними комплексами

2
кількість
примірників
навчальних і
наочних посібників, тис.
одиниць

72

557

2

57

318

95

5
0,8

4

43

4

3
4,6

65

2

113

6
1.1

75

2

134

7
1,2

78

2

10
МОНмолодьспорт,
Мінкультури
Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація
Севастопольська міська
держадміністрація
3) оснащення позаМОНмошкільних навчальних
лодьспорт,
закладів універсальМінкультури
ними навчальноРада
комп’ютерними комплек- міністрів
сами
Автономної
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація
Севастопольська міська
держадміністрація

9
2) забезпечення позашкільних навчальних
закладів навчальними та
143 наочними посібниками
з питань позашкільної
освіти

8
1.5

1,6

–» –

–» –

31,415

–» –

місцевий
бюджет

державний
бюджет

0,48

3,56

–» –

–» –

20,733

12
0,23

–» –

місцевий
бюджет

11
державний
бюджет

13

0,35

6,541

0,12

0,74

4,035

14
0,04

0,35

7,43

0,12

0,84

4,827

15
0,055

0,45

8,565

0,12

0,94

5,754

16
0,06

0,45

8,879

0,12

1,04

6,117

17
0,075
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створення навчально-пізнавальних радіоі телепередач
для дітей і
молоді
проведення
міжнародних
і всеукраїнських заходів
з дітьми та
молоддю за
напрямами
позашкільної
освіти

1

1

80

400

кількість
міжнародних
і всеукраїнських заходів

112

798

3

4

3
15

кількість
навчальнопізнавальних
передач для
дітей і молоді

2
кількість позашкільних
навчальних
закладів, що
підключені до
Інтернету

80

2

135

5
2

80

164

6
3

80

183

7
5

80

6) проведення міжнародних і всеукраїнських
масових заходів з дітьми
та молоддю за напрямами
позашкільної освіти, у
тому числі:

МОНмолодьспорт
Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація

10
МОНмолодьспорт
Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація
Севастопольська міська
держадміністрація
5) створення навчально- МОНмопізнавальних передач для лодьспорт,
дітей і молоді
Мінкультури, Держкомтелерадіо

9
4) підключення позашкільних навчальних
204 закладів до Інтернету,
створення об’єднання
позашкільних навчальних
закладів в Інтернеті

8
5

–» –

–» –

місцевий
бюджет

–» –

державний
бюджет

26,956

0,01

1

–» –

–» –

5,869

12
0,14

–» –

11
державний
бюджет
місцевий
бюджет

13

5,627

0,002

0,2

1,156

14
0,02

6,118

0,002

0,2

1,44

15
0,03

7,174

0,003

0,3

1,533

16
0,04

8,037

0,003

0,3

1,739

17
0,05
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1

2

1

1

5

5

4

3

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

10
Севастопольська міська
держадміністрація
МОНмо7) Всеукраїнськолодьспорт
го конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
Рада
робіт учнів – членів Ма- міністрів
лої академії наук
Автономної
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація
Севастопольська міська
держадміністрація
8) Всеукраїнського
МОНмоконкурсу учнівських
лодьспорт
досліджень у галузі науки Рада
та техніки
міністрів
Автономної
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація

9

3,6

7,95

1,1

державний
бюджет
місцевий
бюджет

–» –

–» –

0,1

0,066

0,88

державний
бюджет
місцевий
бюджет

–» –

–» –

–» –

12

11
місцевий
бюджет

13

0,21

0,014

0,025

0,26

1,324

0,9

14

0,22

0,013

0,025

0,27

1,855

0,9

15

0,22

0,021

0,025

0,28

1,877

0,9

16

0,23

0,018

0,025

0,29

2,893

0,9

17
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Разом за завданням 3
у тому числі

проведення
комплексних
екскурсійних
програм для
дітей і молоді

1

кількість
комплексних
екскурсійних
програм

2

73

15

15

1

5

73

4

3

15

15

1

5

15

15

1

6

15

15

1

7

13

13

1

8

10
Севастопольська міська
держадміністрація
9) всеукраїнських зборів МОНмолідерів учнівського само- лодьспорт
врядування
Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація
Севастопольська міська
держадміністрація
10) проведення комплек- Рада
сних екскурсійних проміністрів
грам для дітей і молоді
Автономної
Республіки Крим,
обласні,
Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

9

0,51

–» –

державний
бюджет
місцевий
бюджет

–» –

566,455

8,1

574,555

3,594

–» –

–» –

0,08

12

державний
бюджет
місцевий
бюджет

11
місцевий
бюджет

13

0,12

0,852

0,02

15

0,13

0,957

0,02

16

0,14

1,053

0,02

17

2,022

2,028

2,043
134,841 140,108 143,196 148,313

2,007

136,848 142,13 145,224 150,354

0,12

0,732

0,02

14
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кількість
оновлених
баз даних
навчальнометодичної
літератури

1
2
4. Підвищення рівня
навчального,
навчальнометодичного
та науковометодичного
забезпечення
позашкільних
навчальних закладів шляхом:
розроблення
кількість
навчальних
навчальних
програм і
програм
навчальнометодичних
посібників для
позашкільних
навчальних
закладів

27

135

124

2094

1

12

148

1

4

3

27

1

566

23

5

27

1

370

40

6

27

1

589

46

7

27

1

10

МОНмолодьспорт,
Мінкультури
Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація
Севастопольська міська
держадміністрація
2) оновлення бази даних МОНмонавчально-методичної
лодьспорт,
літератури з питань поза- Мінкультури
шкільної освіти
Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим

9

1) розроблення навчальних програм за напрямами позашкільної освіти
445 та навчально-методичних
посібників

27

8

місцевий
бюджет

державний
бюджет

–» –

–» –

–» –

місцевий
бюджет

державний
бюджет

11

0,229

0,2

12

13

0,081

0,05

14

0,041

0,05

15

0,056

0,05

16

0,051

0,05

17
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1

2

27

10

135

27

135

кількість
науковопрактичних
конференцій

1

1

кількість
електронних
бібліотек
навчальнометодичної
літератури

4

3

2

27

2

27

1

5

27

2

27

1

6

27

2

27

1

7

27

2

27

1

8

10
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація
Севастопольська міська
держадміністрація
3) створення електронної МОНмобібліотеки навчальнолодьспорт,
методичної літератури
Мінкультури
з питань позашкільної
Рада
освіти
міністрів
Автономної
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація
Севастопольська міська
держадміністрація
4) проведення науковоМОНмопрактичних конференцій лодьспорт,
з питань позашкільної
Мінкультури
освіти
Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим

9

місцевий
бюджет

державний
бюджет

–» –

–» –

–» –

місцевий
бюджет

державний
бюджет

–» –

–» –

11
місцевий
бюджет

0,04

0,007

12
0,037

13

0,01

0,002

14
0,009

0,01

0,001

15
0,009

0,01

0,002

16
0,009

0,01

0,002

17
0,01
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1

кількість
анотованих
каталогів

кількість
конкурсів
науково-методичних
розробок

2

1

1

1

27

108

5

1

4

4

3

1

27

1

6

1

27

1

7

1

27

1

8

6) створення анотованих
каталогів навчальних
програм і навчальнометодичних посібників
з питань позашкільної
освіти

5) проведення конкурсів
науково-методичних
розробок з питань позашкільної освіти

9

10
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація
Севастопольська міська
держадміністрація
МОНмолодьспорт,
Мінкультури
Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація
Севастопольська міська
держадміністрація
МОНмолодьспорт,
Мінкультури
0,05

місцевий
бюджет

державний
бюджет

–» –

0,119

–» –

місцевий
бюджет

державний
бюджет

0,08

0,05

–» –

–» –

12
2,442

11
місцевий
бюджет

13

0,02

0,02

0,02

14
0,542

0,01

0,03

0,02

15
0,643

0,01

0,033

0,02

0,05

16
0,293

0,01

0,036

0,02

17
0,964
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- наукової та
навчальнометодичної
літератури для
позашкільних
навчальних
закладів

видання:
- наукової та
навчальнометодичної
літератури для
позашкільних
навчальних
закладів

1

кількість
екземплярів
навчальнометодичної
літератури,
тис. одиниць

2

10

300

3
135

36

4
27

1

37

5
27

2

49

6
27

3

87

7
27

4

91

8
27
Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація
Севастопольська міська
держадміністрація

10

Рада
міністрів
Автономної
Республіки Крим,
обласні,
Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
1) забезпечення видання МОНмонаукової та навчально-ме- лодьспорт
тодичної літератури для Рада
позашкільних навчальних міністрів
закладів
Автономної
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації

9

0,5

13,241

державний
бюджет
місцевий
бюджет

–» –

місцевий
бюджет

15,051

0,045

–» –

–» –

1,055

12

–» –

11
місцевий
бюджет

1,81

13

1,853

0,05

1,853

0,01

0,19

14

2,458

0,1

2,458

0,01

0,49

15

4,359

0,15

4,359

0,01

0,19

16

4,572

0,2

4,572

0,015

0,185

17
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1

6

7

8

9

0,42

0,38

2,48

0,44

4
0,54

6
0,7

8

3) забезпечення видання
збірників навчальних
програм за напрямами
позашкільної освіти

1500 1500 1500 1500 1500 2) забезпечення видання
науково-методичного фахового журналу
«Позашкільна освіта та
виховання»

5

2

7500

кількість
екземплярів
науково-методичного
фахового
журналу, тис.
одиниць
кількість
екземплярів
збірника, тис.
одиниць

4

20

3

2

державний
бюджет

–» –

11
місцевий
бюджет

МОНмо–» –
лодьспорт
Рада
місцевий
міністрів
бюджет
Автономної
Республіки
Крим
обласні
–» –
держадміністрації
Київська
–» –
міська
держадміністрація
Севастополь–» –
ська міська
держадміністрація

10
Київська
міська
держадміністрація
Севастопольська міська
держадміністрація
Національна
академія
педагогічних
наук

0,008

0,026

0,1

0,025

14

0,013

13

0,079

1

0,2

12

0,008

0,014

0,2

0,025

15

0,009

0,018

0,3

0,025

16

0,001

0,034

0,4

0,125

17
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проведення:
всеукраїнських
науковопрактичних
конференцій,
семінарів,
засідань за
круглим столом з питань
позашкільної
освіти

1
вивчення,
узагальнення
та поширення
кращого досвіду роботи з
позашкільної
освіти

25

27

125

135

10

50

кількість
наукових досліджень

кількість всеукраїнських
науковопрактичних
конференцій,
семінарів

4
5

3
25

2
кількість позашкільних
навчальних
закладів, у
яких вивчатиметься досвід
роботи

27

25

10

5
5

27

25

10

6
5

27

25

10

7
5

27

25

10

8
5

1) проведення науковопрактичних конференцій,
всеукраїнських семінарів
з питань позашкільної
освіти

2) проведення наукових
досліджень на базі позашкільних навчальних
закладів

9
1) вивчення та поширення
кращого досвіду роботи
з питань позашкільної
освіти

МОНмолодьспорт, Мінкультури,
Національна
академія
педагогічних
наук
Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація

10
МОНмолодьспорт
Рада
міністрів
Автономної
Республіки Крим,
обласні,
Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
Національна
академія
педагогічних
наук

місцевий
бюджет

–» –

місцевий
бюджет

0,0505

0,09

державний
бюджет

–» –

12

11
державний
бюджет
місцевий
бюджет

13

0,011

0,005

14

0,012

0,01

15

0,014

0,025

16

0,014

0,05

17
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1

1
1

5

135

4

5

675

кількість
семінарівпрактикумів

кількість всеукраїнських
конкурсів
майстерності
педагогічних
працівників

3

2

1

1

135

5

1

1

135

6

1

І

135

7

9

1

1

3) проведення всеукраїнських конкурсів майстерності педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів
«Джерело творчості»

135 2) проведення семінарівпрактикумів з питань
позашкільної освіти

8

10
Севастопольська міська
держадміністрація
Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація
Севастопольська міська
держадміністрація
МОНмолодьспорт
Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація
Севастопольська міська
держадміністрація

11

0,027

–» –

–» –

0,268

–» –

державний
бюджет
місцевий
бюджет

0,26

0,067

–» –

–» –

5,902

12

–» –

–» –

місцевий
бюджет

13

0,008

0,057

0,05

0,016

1,397

14

0,009

0,079

0,06

0,016

1,530

15

0,009

0,072

0,07

0,017

1,244

16

0,001

0,060

0,08

0,018

1,731

17
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2
кількість всеукраїнських
конкурсів на
кращу модель
наукового
товариства
учнів

5. Створення
рівень заміжгалузевої
безпечення,
системи підго- відсотків
товки (перепідготовки)
педагогічних
кадрів

Разом за завданням 4
у тому числі

1

100

3
5

100

4
1

100

5
1

100

6
1

100

7
1

9
4) забезпечення проведення всеукраїнського конкурсу на кращу модель
наукового товариства
учнів Малої академії наук

10
11
Національна державний
бюджет
академія
педагогічних
наук

державний
бюджет
місцевий
бюджет
МОНмолодь- державний
100 1) забезпечення підспорт, Мін- бюджет
готовки та підвищення
кваліфікації педагогічних культури,
працівників позашкільних Національна
академія
навчальних закладів
педагогічних
наук
місцевий
Рада
бюджет
міністрів
Автономної
Республіки
Крим
обласні
–» –
держадміністрації
–» –
Київська
міська
держадміністрація
Севастополь–» –
ська міська
держадміністрація

8
1

1,058

0,08

4,758

0,32

4,237

23,694

4,557

14
0,01

0,32

13

2,44

26,134

12
0,07

0,08

1,147

5,36

0,5

5,86

15
0,025

0,08

1,203

6,394

0,65

7,044

16

0,08

1,351

7,733

0,97

8,673

17
0,035
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1

рівень забезпечення,
відсотків

2

3

4

5

6

7

8

10
МОНмолодьспорт,
Мінкультури
Рада
міністрів
Автономної
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація
Севастопольська міська
держадміністрація
3) забезпечення вивчення МОНмопитань організації поза- лодьспорт
шкільної роботи у вищих Рада
навчальних закладах та
міністрів
інститутах післядиплом- Автономної
ної педагогічної освіти
Республіки
Крим
обласні
держадміністрації
Київська
міська
держадміністрація
Севастопольська міська
держадміністрація

9
2) внесення змін до навчальних планів вищих
педагогічних навчальних
закладів і вищих навчальних закладів культури і
мистецтв щодо підготовки педагогічних працівників з питань позашкільної
освіти та виховної роботи

–» –

–» –

місцевий
бюджет

державний
бюджет
місцевий
бюджет

--

–» –

–» –

місцевий
бюджет

11
державний
бюджет

1,08

0,3

12

13

0,12

0,075

14

0,32

0,075

15

0,32

0,075

16

0,32

0,075

17
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6. Міжнародне
співробітництво

Разом за завданням 5
у тому числі

1

4
20

1,5

3
100

7,5

2
рівень забезпечення,
відсотків

кількість примірників, тис.
одиниць

1,5

5
20

1,5

6
20

1,5

7
20

1,5

8
20

1) поглиблення міжнародного співробітництва
з питань позашкільної
освіти

9
4) забезпечення розроблення та впровадження
навчальних планів і
програм дистанційного
навчання та підвищення
кваліфікації керівників
і викладачів початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
(шкіл естетичного виховання)
5) забезпечення підготовки методичного посібника
відповідно до програми
курсу підвищення
кваліфікації працівників
закладів освіти «Позашкільний навчальний
заклад – освітньо-виховна
система»

МОНмолодьспорт,
Мінкультури
місцевий
Рада
бюджет
міністрів
Автономної
Республіки Крим,
обласні,
Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

державний
бюджет
місцевий
бюджет
державний
бюджет

Національна державний
бюджет
академія
педагогічних
наук

10
11
Мінкультури державний
бюджет

1,333

6,458

1,358

0,025

14

0,025

13

0,075

6,533

0,075

12

1,622

0,01

1,632

0,01

15

1,678

0,04

1,718

0,04

16

1,826

1,826

17
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у тому числі

Усього за Програмою

Разом за
завданням 6
у тому числі

1

2
кількість молоді, залученої до участі
в заходах,
відсотків

3
17,4

4
16

5
16

6
17

7
18

8
20

9
2) забезпечення участі
молоді з числа вихованців
позашкільних навчальних
закладів у міжнародних
конкурсах, змаганнях і
фестивалях

державний
бюджет
місцевий
бюджет

місцевий
бюджет

11
державний
бюджет

державний
бюджет
місцевий
бюджет
МОНмодержавний
лодьспорт
бюджет
Мінкультури
–» –
Позицію ви–» –
ключено
Держкомте–» –
лерадіо
–» –
Національна
академія
педагогічних
наук

10
МОНмолодьспорт,
Мінкультури
Рада
міністрів
Автономної
Республіки Крим,
обласні,
Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

15

16

17

1,51

0,002
0,065

13,01

0,01
0,435

0,07

0,002

3,59

0,09

0,003

3,87

0,21

0,003

4,05

4,263
186,81 199,36 193,34 206,8

3,958
781,33

3,662

188,39 203,02 197,3 211,06

14

1,572

13

13,455

794,78

12
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2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
місцевий
Рада
бюджет
міністрів
Автономної
Республіки
Крим
обласні
–» –
держадміністрації
–» –
Київська
міська
держадміністрація
–» –
Севастопольська міська
держадміністрація

16

17

4,149

4,902

5,067

4,013

15

18,13

14

182,81 195,21 188,44 201,74

13

763,2

12

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. № 1257)

1
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утворення в обласних центрах туризму і
краєзнавства учнівської молоді структурних підрозділів «Дитяча турбаза» на базі
вивільнених приміщень навчальних закладів
проведення капітального ремонту будівель,
споруд, комунікацій та обладнання державних і комунальних позашкільних навчальних
закладів
3. Створення умов для доступності молоді до
якісної позашкільної освіти шляхом:
поліпшення матеріально-технічної та
методичної бази позашкільної освіти

2. Упорядкування та розвиток мережі
позашкільних навчальних закладів шляхом:
створення системи моніторингу діяльності
позашкільних навчальних закладів
збереження мережі позашкільних навчальних закладів (зокрема центрів патріотичного
виховання) та утворення їх філій

відсотків
–» –

одиниць

кількість позашкільних
навчальних закладів, у яких
модернізована матеріальнотехнічна база

753

100
100

7

2128

–» –
–» –

42

2

5

4

усього

–» –

–» –

одиниць

3

Одиниця
виміру

обсяг виконаних робіт
об’єм виконаних робіт

кількість нормативно-правових актів
кількість філій позашкільних
навчальних закладів
кількість гуртків, груп та
інших творчих об’єднань
кількість структурних
підрозділів «Дитяча турбаза»

кількість нормативно-правових актів

2

1

1. Удосконалення нормативно-правової бази

Найменування показника
виконання завдань

Найменування завдання

150

16

364

5

4

2010
5

151

12
23,3

2

315

6

2

1

151

27,3
24,6

2

414

9

151

27,2
16,4

2

488

10

Значення за показниками
у тому числі за роками
2011
2012
2013
6
7
8

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми
розвитку позашкільної освіти
на період до 2014 року

150

33,5
19,7

1

546

12

2014
9

Додаток 3
до Програми
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здійснення міжнародних і всеукраїнських
заходів з дітьми та молоддю за напрямами
позашкільної освіти
проведення комплексних екскурсійних програм для дітей і молоді
4. Підвищення рівня навчального, навчальнометодичного та науково-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів
шляхом:
розроблення навчальних програм і навчально-методичних посібників для позашкільних
навчальних закладів

створення навчально-пізнавальних радіо- і
телепередач для дітей і молоді

1

кількість навчальних програм
кількість оновлених баз
даних навчально-методичної
літератури
кількість електронних
бібліотек навчальнометодичної літератури
кількість науково-практичних
конференцій
кількість конкурсів науковометодичних розробок
кількість анотованих каталогів

кількість комплексних
екскурсійних програм

2242
140

140

145
112
140

–» –

–» –
одиниць
–» –

73

–» –
–» –

–» –

400

3

одиниць

–» –

813

–» –

28

29

28

136
28

15

80

1

112

43

322

5

72

4

561,6

3

тис. одиниць
одиниць

2

кількість примірників навчальних і наочних посібників
кількість позашкільних навчальних закладів, оснащених
універсальними навчальнокомп’ютерними комплексами
кількість позашкільних
навчальних закладів,
підключених до Інтернету
кількість навчальнопізнавальних передач для дітей
і молоді
кількість міжнародних і
всеукраїнських заходів

6

28

28

29

28

589
28

15

80

2

137

59

95,08

28

28

29

28

410
28

15

80

167

67

114,1

7

28

28

29

28

635
28

15

80

188

77

135,2

8

28

28

29

28

472
28

13

80

209

80

144,5

9

Продовження табл. до додатока 3

256

2

5

100

17,4

відсотків

–» –

675

–» –

–» –

50
260

–» –
–» –

10

22,48
25

–» –
одиниць

одиниць

7500

–» –

4

310

3

тис. одиниць

5

16

100

1

2

135

10
52

0,38
5

1500

36

6

16

100

1

2

135

10
52

2,42
5

1500

38

(додаток 3 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. № 1257)

кількість екземплярів
навчально-методичної
літератури
кількість екземплярів науково-методичного фахового
журналу
кількість екземплярів збірника
вивчення, узагальнення та поширення кращо- кількість позашкільних наго досвіду роботи з позашкільної освіти
вчальних закладів, у яких
вивчатиметься досвід роботи
кількість наукових досліджень
проведення всеукраїнських науково-праккількість всеукраїнських наутичних конференцій, семінарів, засідань за
ково-практичних конференцій,
круглим столом з питань позашкільної освіти семінарів
кількість семінарівпрактикумів
кількість всеукраїнських
конкурсів майстерності
педагогічних працівників
кількість всеукраїнських
конкурсів на кращу модель наукового товариства учнів
5. Створення міжгалузевої системи
рівень забезпечення
підготовки (перепідготовки) педагогічних
кадрів
6. Забезпечення міжнародного
кількість молоді, залученої до
співробітництва
участі в заходах

1

видання наукової та навчально-методичної
літератури для позашкільних навчальних
закладів

17

100

1

2

135

10
52

4,44
5

1500

51

7

18

100

1

2

135

10
52

6,54
5

1500

90

8

20

100

1

2

135

10
52

8,7
5

1500

95

9

Продовження табл. до додатока 3

Навчально-методичне видання

Збірник документів
щодо організації позашкільної освіти
дослідницько-експериментального напряму
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