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Ш ановний пане Іване!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради Ваше звернення від 

08.09.2021, розглянуте у межах наданих повноважень.

Повідомляємо, що Департамент освіти та науки Одеської міської ради у 

своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами 

України, рішеннями Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської 

міської ради, розпорядженнями міського голови та Положенням, яке 

затверджено ріш енням Одеської міської ради від 28.07.2021 № 380-УІІІ.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про освіту «Інклюзивне навчання 

здобувачів освіти базується на принципах недискримінації, врахування 

багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього 

процесу всіх його учасників. Організація інклюзивного навчання у закладах 

освіти на відповідних рівнях освіти здійснюється відповідно до порядків, 

затверджених Кабінетом М іністрів України.»

Відповідно до ст. 28 Конституції України «Кожен має право на повагу до 

його гідності» Відповідно до ст. 34 Конституції України «Кожному 

гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і 

поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з 

метою запобігання заворуш енням чи злочинам, для охорони здоров'я 

населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 

розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання 

авторитету і неупередженості правосуддя»
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Відповідно до ст. 15 Конституції України «Цензура заборонена», 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради, вказівок щодо 

цензурування будь якого контенту не надавав.

Крім цього, повідомляємо, що відповідно до пунктів 1 та 3 ст. 26 Закону 

України «Про освіту» «Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє 

управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово- 

господарську та іншу діяльність закладу освіти та в межах наданих йому 

повноважень забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого 

громадського контролю за діяльністю закладу освіти.»

З питань галузі «Освіти» просимо звертатися за телефоном Департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради (048) 725-35-93 або на вебсайт 
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