
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

вул. М. Грушевського, 1, м. Чернівці, 58002, тел. (0372) 55-29-66, факс 57-32-84, 

Е-mail: doncv@ukr.net   Код ЄДРПОУ 39301337 

 21.04.2022  № 01-34/683                             На № ____________від _____________ 

 

Керівникам місцевих органів 

управління у сфері освіти 

територіальних громад 

 

Керівникам закладів позашкільної 

освіти обласного підпорядкування  

 
Про організацію роботи закладів 
позашкільної освіти 
 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 14.04.2022 
№1/4142-22 щодо організації роботи закладів позашкільної освіти Департамент 
освіти і науки обласної військової адміністрації інформує, що відповідно до 
Закону України «Про освіту» позашкільна освіта є невід’ємним складником 
системи освіти, яка створює додаткові можливості для духовного, 
інтелектуального і фізичного розвитку дітей та підлітків. 

Враховуючи, що частина закладів позашкільної освіти постраждали або 
зазнали руйнувань під час воєнних дій та виключне значення позашкільної 
освіти для патріотичного виховання дітей, просимо, керуючись статтею 14 
Закону України «Про позашкільну освіту» і статтями 32 і 44 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» вжити всіх невідкладних заходів щодо 
збереження мережі закладів позашкільної освіти у територіальних громадах 
Чернівецької області. 

Для забезпечення організаційних аспектів діяльності закладів позашкільної 
освіти Міністерство освіти і науки України пропонує керуватися відповідними 
нормативно-правовими документами: 

 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні» (https://www.president.gov.ua/documents/642022-
41397);  

  Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного 
стану» від 15.03.2022 №2136-IX (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2136- 
20?msclkid=889d9c93b04711ecbe29d874423f7990#Text);  

 постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 267 «Деякі 
питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування 
в умовах воєнного стану»(https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-
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zatverdzhennya-finansovih-dokumentiv-ta-kaznachejskogo-obslugovuvannya-v-
umovah-voyennogo-stanu-267);  

 лист МОН від 06.03.2022 № 1/3371-22 «Про організацію освітнього 
процесу в умовах військових дій» (https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86062/); 

 лист МОН від 18.03.2022 № 1\3544-22 «Про забезпечення освітнього 
процесу в закладах позашкільної освіти під час дії воєнного стану» 
(https://hoippo.km.ua/?p=5418); 

  лист МОН від 19.03.2022 №1/3556-22 «Закладам освіти, установам, які 
вимушені змінити місце розташування у зв’язку з проведенням в місцях їх 
розташування бойових дій або тимчасовою окупацією території України, 
необхідно перейти на обслуговування до органів казначейства за новою адресою 
розташування» (https://mon.gov.ua/ua/npa/zakladam-osviti-ustanovam-yaki-
vimusheni-zminiti-misce-roztashuvannya-u-zvyazku-provedennyam-v-miscyah-yih-
roztashuvannya-bojovih-dij-abo-timchasovoyu-okupaciyeyu-teritoriyi-ukrayini-
neobhidno-perejti-na-obslugovuvannya-); 

 лист МОН від 29.03.2022 № 1/3737-22 «Про забезпечення психологічного 
супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану» 
(https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo-suprovodu-
uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini), 

  лист МОН від 04.04.2022 № 1/3872-22 «Про методичні рекомендації 
«Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»  
https://drive.google.com/file/d/16esXuCScmCqB5kXLugnkKm-E6SaKg1u0/view. 

Просимо також керівників закладів позашкільної освіти неухильно 
дотримуватись трудового законодавства. Необхідні роз’яснення щодо трудових 
відносин під час воєнного стану можна знайти на сайті Міністерства економіки 
України за посиланням: Міністерство економіки України -> Трудові відносини в 
умовах воєнного стану (me.gov.ua). 

Принагідно повідомляємо, що на сайті МОН 
(https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad) і на сайтах державних центрів 
щотижнево висвітлюється розклад дистанційних занять з позашкільної освіти та 
відповідні навчальні матеріали: Національний центр «Мала академія наук 
України» (http://man.gov.ua/); Національний еколого-натуралістичний центр 
(https://nenc.gov.ua/); Український державний центр національно- патріотичного 
виховання, краєзнавства та туризму учнівської молоді (https://patriotua.org/); 
Український державний центр позашкільної освіти (https://udcpo.com.ua/). 

Крім того, для проведення дистанційного навчання керівники гуртків та 
педагогічні працівники закладів позашкільної освіти можуть скористатися 
рекомендаціями та електронним банком науково-методичної літератури, 
розміщеними на сайті МОН за посиланням: 
(https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/distancijne-navchannya). 

Додатково надсилаємо рекомендації щодо роботи закладів позашкільної 
освіти за основними напрямами роботи, що додаються.  

     

Додаток: на 4 арк. 

 

Директор Департаменту                                                 Оксана САКРІЄР 
 

Юлія Дячук 55 18 16 
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