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Про розгляд звернення

Департамент з питань праці Держпраці розглянув Ваше звернення                  
від 19.11.2021 (вх. № А-417/ПІ-21 від 22.11.2021).

Згідно частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована              
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 
створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у 
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначених цим Законом.

Зміст питань, викладених у Вашому запиті про надання інформації, за 
своєю суттю є зверненням, тому його розглянуто відповідно до Закону України 
«Про звернення громадян».

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Повноваження Держпраці визначені Положенням про Державну службу 
України з питань праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 11.02.2015 № 96 (далі – Положення № 96).

Відповідно до підпункту 43 і 46 пункту 4 Положення № 96, Держпраці 
відповідно до покладених на неї завдань, проводить інформаційно-
роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, та забезпечує 
роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних 
засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням.

Порядок утворення та припинення, основні засади діяльності, а також 
правовий статус інклюзивно-ресурсного центру (далі – ІРЦ) визначений 
Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженим  постановою 
Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 (далі – Положення).

Згідно з пунктом 1 Положення ІРЦ є установою, що утворюється з метою 
забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття 
дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої освіти та інших закладах освіти, 
які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення комплексної психолого-
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педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного 
кваліфікованого супроводу.

Міністерство освіти та науки України (далі – МОН) є головним органом у 
системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізацію державної політики щодо діяльності ІРЦ. Методичне та аналітичне 
забезпечення діяльності ІРЦ здійснюють ресурсні центри підтримки 
інклюзивної освіти та/або визначена МОН установа, що належать до сфери 
його управління.

Відповідно до пункту 44 Положення на посади педагогічних працівників 
ІРЦ призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють 
державною мовою, мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня 
магістра (спеціаліста) за спеціальностями «Спеціальна освіта» («Корекційна 
освіта», «Дефектологія») або «Психологія («Практична психологія»), стаж 
педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як два роки у 
порядку, встановленому трудовим законодавством.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80 
«Соціальні послуги», затверджений наказом Міністерства соціальної політики 
України від 29.03.2017 № 518, (далі – ДКХ. Випуск 80) містить кваліфікаційні 
характеристики керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і 
робітників установ та закладів сфери соціальних послуг та призначений для 
застосування в установах усіх форм господарювання, де надаються соціальні 
послуги. 

У розділі «Кваліфікаційні вимоги» відповідно до певної посади або групи 
посад визначено вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня працівника, 
необхідні для виконання покладених на нього завдань та обов'язків, вимоги до 
стажу роботи та кваліфікації.

У разі необхідності, з урахуванням специфіки роботи підприємства, складу 
кадрового резерву, можливостей системи підготовки та підвищення 
кваліфікації, кваліфікаційні вимоги до відповідних посад (професій) можуть 
бути підвищені з метою призначення на відповідні посади найбільш 
кваліфікованих і досвідчених кандидатів. 

Під терміном «спеціальність відповідної галузі знань» розуміється 
отримання вищої освіти за спеціальністю галузі знань, яка включає основні 
предметні області освіти і науки груп споріднених спеціальностей, за якими 
здійснюється професійна підготовка. 

Відповідно до пункту 7 ДКХ. Випуск 80 особи, які не мають відповідної 
освіти, кваліфікації та стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, 
але мають достатній практичний досвід, високий рівень компетентності за 
професією (посадою) та успішно виконують у повному обсязі покладені на них 
завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді 
або призначені на відповідні посади, якщо інше не передбачено законодавством 
України.

Згідно з пунктом 8 ДКХ. Випуск 80 усі працівники періодично 
підвищують свою кваліфікацію у вищих навчальних закладах, навчальних і 
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навчально-методичних центрах, інших закладах освіти за професійними 
програмами в строки, визначені відповідними нормативними документами.

ДКХ. Випуск 80 для посад практичний психолог, вчитель-реабілітолог, 
вчитель-логопед та вчитель-дефектолог встановлені наступні кваліфікаційні 
вимоги: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю 
відповідної галузі знань; підвищення кваліфікації. 

Пунктом 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України 
визначено, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також 
строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути 
розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку виявленої 
невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок 
недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню 
даної роботи.

У разі виникнення додаткових питань Ви можете звернутись до МОН.
Звертаємо увагу, що листи міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади не є нормативно – правовими актами, мають лише 
інформаційний характер та не встановлюють правових норм.

Директор  Володимир ГОНЧАРУК

Оксана Сатаніна  234-52-70


