
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)

вул. М. Грушевського 12/2,  м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua,  код  ЄДРПОУ 37508596

 

На №                            від                        р

Про надання роз’яснення

Міністерство економіки України розглянуло запит на отримання 
публічної інформації гр. Людмили від 15.02.2022 щодо застосування назви 
посади „Фахівець інклюзивно-ресурсного центру” і повідомляє.

Згідно з пунктом 1 Положення про Міністерство освіти і науки України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 630 
(зі змінами), Міністерство освіти і науки України є головним органом 
у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику, зокрема, у сфері освіти і науки. 

З огляду на викладене, відповідно до частини третьої статті 22 Закону 
України „Про доступ до публічної інформації” надсилаємо за належністю 
зазначений запит для надання роз’яснення з порушених у ньому питань.

Про результати розгляду просимо повідомити запитувача в установлений 
законодавством термін.

Водночас повідомляємо, що частиною третьою статті 64 Господарського 
кодексу України передбачено, що підприємство самостійно визначає свою 
організаційну структуру, встановлює чисельність працівників i штатний розпис.

Розроблення штатного розпису має здійснюватися на основі внутрішніх 
органiзацiйно-нормативних документів (чинна структура i чисельність, 
положення з оплати праці) та з урахуванням вимог Національного 
класифікатора України ДК 003:2010 „Класифікатор професій”, затвердженого 
наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання 
та споживчої політики від 28.07.2010 № 327 (зі змінами) (далі – Класифікатор 
професій).
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Найменування професій працівників визначаються у відповідності 
до Класифікатора професій. 

За пропозицією Міністерства освіти і науки України до Класифікатора 
професій внесено зміни, зокрема, назву посади „Консультант психолого-
медико-педагогічної консультації” змінено на „Фахівець (консультант) 
інклюзивно-ресурсного центру” зі збереженням коду 2340 (Зміна № 10 
до Національного класифікатора України ДК 003:2010 „Класифікатор 
професій”, затверджена наказом Міністерства економіки України від 25.10.2021 
№ 810). 

За загальним правилом у разі зміни назви посади у Класифікаторі 
професій паралельно мають відбуватися зміни у локальних документах 
підприємств, установ та організацій, якими передбачено ці назви (посадові 
інструкції, штатний розпис, колективний договір, трудові книжки тощо).

Таким чином, змінено тільки назву посади, а типові завдання 
та обов’язки, основні вимоги до спеціальних знань, кваліфікаційні вимоги щодо 
певних категорій залишилися без змін.

Крім цього, згідно з приміткою 2 додатка В до Класифікатора професій 
за наявності в користувача потреби в розширенні назв посад (професій) можуть 
використовуватись терміни і слова, які уточнюють місце роботи, виконувані 
роботи, сферу діяльності, за умови дотримання лаконічності викладу, якщо 
інше не передбачено у Класифікаторі професій чи відповідних нормативно-
правових актах.

Звертаємо увагу, що Класифікатор професій містить назви посад 
„Практичний психолог” (код 2445.2, професійне угруповання „Психологи”) 
та „Вчитель-дефектолог” (код 2340, професійне угруповання „Вчителі закладів 
спеціальної освіти”).  

Принагідно інформуємо, що виходячи зі змісту Закону України „Про 
доступ до публічної інформації” зазначений запит не належить до запиту 
на отримання публічної інформації.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-
правовими актами, вони мають інформаційний та рекомендаційний характер.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. на першу адресу.
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