
УКРАЇНА

Ч Е Р Н ІГ ІВ С Ь К А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ  

УПРАВЛ ІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ
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Для організації відповідної роботи

На виконання Рішення засідання Комітету з питань науки і освіти Верховної 
Ради України від 18 жовтня 2017 року, протокол №71 «Про роботу органів 
виконавчої влади щодо введення в дію новобудов та об’єктів незавершеного 
будівництва сфери освіти та науки України» рекомендуємо вжити заходів щодо: 

-розширення мережі закладів дошкільної освіти різних типів і форм 
власності, у тому числі шляхом урізноманітнення моделей організації дошкільної 
освіти;

-продовження практики повернення будівель та інших приміщень колишніх 
закладів дошкільної освіти, які були виключені із переліку дошкільних і (або) 
залишаються у комунальній власності, з метою задоволення освітніх потреб та 
забезпечення використання усіх приміщень закладів дошкільної освіти за їх 
прямим призначенням;

- недопущення під час навчального року закриття закладів позашкільної 
освіти;

-розширення мережі закладів позашкільної освіти у сільській місцевості. 
Сприяти передачі вивільнених приміщень унаслідок оптимізації мережі сільських 
шкіл у користування для проведення позашкільної роботи, організації дозвілля 
учнів у вільний від навчання час.

З метою забезпечення виконання частини четвертої та частини шостої статті 81 
Закону України «Про освіту» вжити заходів щодо збереження і ефективного 
використання майна закладів освіти, яких ліквідовано або призупинено їх 
діяльність.

Про проведену роботу просимо інформувати Управління освіти і науки 
облдержадміністрації в термін до 18 грудня 2017 року.

На №
Начальникам відділів освіти 
райдержадміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, 
управлінь освіти міських рад

від

Жук С.В. 31311

Заступник начальника Управління
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Для організації відповідної роботи

На виконання Рішення засідання Комітету з питань науки і освіти Верховної 
Ради України від 18 жовтня 2017 року, протокол №71 «Про роботу органів 
виконавчої влади щодо введення в дію новобудов та об’єктів незавершеного 
будівництва сфери освіти та науки України» рекомендуємо вжити заходів щодо: 

-розширення мережі закладів дошкільної освіти різних типів і форм 
власності, у тому числі шляхом урізноманітнення моделей організації дошкільної 
освіти;

-продовження практики повернення будівель та інших приміщень колишніх 
закладів дошкільної освіти, які були виключені із переліку дошкільних і (або) 
залишаються у комунальній власності, з метою задоволення освітніх потреб та 
забезпечення використання усіх приміщень закладів дошкільної освіти за їх 
прямим призначенням;

-недопущення під час навчального року закриття закладів позашкільної 
освіти;

-розширення мережі закладів позашкільної освіти у сільській місцевості. 
Сприяти передачі вивільнених приміщень унаслідок оптимізації мережі сільських 
шкіл у користування для проведення позашкільної роботи, організації дозвілля 
учнів у вільний від навчання час.

З метою забезпечення виконання частини четвертої та частини шостої статті 81 
Закону України «Про освіту» вжити заходів щодо збереження і ефективного 
використання майна закладів освіти, яких ліквідовано або призупинено їх 
діяльність.

Про проведену роботу просимо інформувати Управління освіти і науки 
облдержадміністрації в термін до 18 грудня 2017 року.

На №
Начальникам відділів освіти 
райдержадміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, 
управлінь освіти міських рад

від

Ж укС .В  31311

Заступник начальника Управління


