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Департаменти (управління) освіти 
і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій

М іністерством освіти і науки України розроблено проект Закону України 
«Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту», який.має на 
меті удосконалити правове регулювання освітнього процесу в системі 
позаш кільної освіти та створити умови для рівного доступу до позашкільної 
освіти в регіонах.

Очікується, що реалізація проекту Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про позашкільну освіту» матиме позитивний вплив на 
розвиток та модернізацію  позаш кільної освіти на принципах компетентнісного 
підходу, доступності, орієнтації на потреби та запити здобувачів освіти та їх 
батьків.

Проектом закону, зокрема, передбачено: уточнення термінології в системі 
позашкільної освіти; розширення змісту поняття системи позаш кільної освіти; 
розмежовування основних завдань позашкільної освіти, основних засад 
державної політики та принципів освітньої діяльності в системі позашкільної 
освіти; визначення повноважень органів держ авної влади та місцевого 
самоврядування щодо системи позашкільної освіти; встановлення системи 
забезпечення якості позаш кільної освіти; деталізація особливостей трудових 
правовідносин в системі позашкільної освіти.

Законопроект винесено на додаткове громадське обговорення після його 
доопрацювання та розміщ ено у  формі порівняльної таблиці на сайті 
Міністерства Ьир8://топ.доу.иа у розділі М іністерство/ Громадськості/ 
Консультації з громадськістю/ Електронні консультації з громадськістю.

Просимо Вас довести вказану інформацію до зацікавлених органів 
управління освітою, замовників освітніх послуг у сфері позаш кільної освіти 
тощо та до 21.01.2019 на е -та і і :  уигіі.с іетебііік@ топ.§оу.иа надати
Міністерству узагальнені зауваження та пропозиції до проекту за формою:

Норма проекту Закону, що 
надана для обговорення

Норма проекту Закону, 
яка пропонується 
(виділити зміни)

Обгрунтування

Заступник М іністра 
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