
ШАНОВНІ ХЕРСОНЦІ ТА ГРОМАДА ХЕРСОНЩИНИ! 

Знайомтесь з законодавчими основами того, як влада має сприяти 

розвитку освіти і науки та аналізуйте і удосконалюйте її діяльність 

    

К О Н С Т И Т У Ц І Я  У К Р А Ї Н И  

28 червня 1996 року 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80  

(витяг) 

Стаття 53. Кожен має право на освіту. 

Повна загальна середня освіта є обов'язковою. 

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної 

середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних 

навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, 

позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм 

навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. 

    

З А К О Н  У К Р А Ї Н И   

         Про освіту 
                5 вересня 2017року 
                             №2145-VIII 

             https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  

 (витяг) 

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 

формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, 

виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та 

спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на 

цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу 

Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення 

сталого розвитку України та її європейського вибору. 

Стаття 3. Право на освіту 

1. Кожен має право на якісну та доступну освіту. Право на освіту включає 

право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право 

на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та законами 

України. 

Стаття 5. Державна політика у сфері освіти 

1. Освіта є державним пріоритетом, що забезпечує інноваційний, 

соціально-економічний і культурний розвиток суспільства. Фінансування 

освіти є інвестицією в людський потенціал, сталий розвиток суспільства і держави. 
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Стаття 17. Вища освіта 

1. Метою вищої освіти є здобуття особою високого рівня наукових та/або 

творчих мистецьких, професійних і загальних компетентностей, необхідних для 

діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі знань. 

3. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність закладів вищої 

освіти (для закладів вищої освіти культурологічного та мистецького спрямування - 

мистецька діяльність) є обов’язковою та невід’ємною складовою частиною їхньої 

освітньої діяльності. 

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти 

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники 

зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт 
про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік 

товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх 

вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Стаття 41. Система забезпечення якості освіти 

1. Метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в 

Україні є: постійне та послідовне підвищення якості освіти; 

    

                 ПОЛОЖЕННЯ ПРО  

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
                                   ЗАТВЕРДЖЕНО  

                 постановою Кабінету Міністрів України  

                        від 16 жовтня 2014 р. № 630 
         https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF   

(витяг) 

1. Міністерство освіти і науки України (МОН) є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України. 

4. МОН відповідно до покладених на нього завдань: 

7) визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку дошкільної, 

повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної і вищої освіти, 

інклюзивного навчання та освіти протягом життя, інших сфер, що належать до його 

компетенції; 

11) створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної 

середньої, позашкільної, професійно-технічної і вищої освіти, інклюзивного 

навчання та освіти протягом життя, наукових ступенів та вчених звань; 

18) визначає основні цілі та завдання виховного процесу в закладах освіти; 

22) розробляє засади наукового і науково-технічного розвитку; 

23) забезпечує розвиток наукового і науково-технічного потенціалу; 

30) забезпечує інтеграцію вітчизняної науки у світовий науковий простір із 

збереженням і захистом національних пріоритетів; 

34) погоджує рішення про створення наукових парків та затверджує 

пріоритетні напрями їх діяльності; 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF


    

Положення про 

Департамент освіти, науки та молоді 

Херсонської обласної державної адміністрації 
         РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                   ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

          №286  від 16.04.2018  

 (витяг) 

II. Основні завдання Департаменту  

1. Департамент виконує такі завдання: 

4) створює умови для здобуття громадянами дошкільної та повної загальної 

середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних 

здібностей і можливостей, реалізовує їх права відповідно до законів України на 

здобуття професійної (професійно-технічної) та вищої освіти; 

11) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку; 

12) розробляє і подає на розгляд обласної державної адміністрації пропозиції до 

проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм 

і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, науки, дітей і молоді; 

14) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених 

молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями; 

15) сприяє створенню безпечних умов для навчання і праці здобувачів освіти, 

вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому 

середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії 

поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей, учнівської та студентської 

молоді; 

16) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету, забезпечує ефективне і 

цільове використання відповідних бюджетних коштів; 

30) забезпечує розвиток системи освіти з метою формування гармонійно 

розвиненої, соціально активної, творчої особистості; 

31) визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку та удосконалення 

мережі закладів освіти; 

32) створює в межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав 

громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного 

віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів і 

установ освіти, науки та молоді; 

33) забезпечує розвиток освітнього, творчого (інтелектуального), 

наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно- 

культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших 

особливостей області; 

41) забезпечує моніторинг у сфері освіти, наукової, науково-технічної, 

інноваційної діяльності та молодіжної політики в області; 

44) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної 

освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку 

позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та 

підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-

методичного керівництва із зазначених питань; 



    

З А К О Н  У К Р А Ї Н И   

Про місцеве самоврядування 
                5 вересня 2017року 
                             №2145-VIII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru   

(витяг) 
Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури 

і спорту 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

6) організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, 

культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать 

територіальним громадам або передані їм; 

б) делеговані повноваження: 

1) забезпечення в межах наданих повноважень доступності і 

безоплатності освіти і медичного обслуговування на відповідній території, 

можливості отримання освіти державною мовою, а в межах території, на якій 

поширена регіональна мова, - цією регіональною мовою або мовою меншини 

згідно з нормами статті 20 Закону України "Про засади державної мовної 

політики"; 

2) забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і 

медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і 

лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, 

визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, 

укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо 

удосконалення кваліфікації кадрів, залучення роботодавців до надання місць 

для проходження виробничої практики учнями професійно-технічних 

навчальних закладів; 

 

    

Управління освіти Херсонської міської ради 
Інформація з сайту  

                        https://gorono.ftl.kherson.ua  

Основними функціями управління освіти є: 

- забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти ; 

- здійснення управління закладами дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної та професійної освіти, розташованими на території міста, в 

межах повноважень, визначених законами та установчими документами; 

- створення умов для одержання громадянами освіти на  території міста; 

- організація нормативного, програмного, матеріального, науково-методичного 

забезпечення, перепідготовки, підвищення кваліфікації, атестації 

педагогічних працівників; 

- сприяння проведенню інноваційної діяльності в закладах освіти міста . 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5029-17#n112
https://gorono.ftl.kherson.ua/

