
Стаття 25. Права і обов’язки засновника закладу освіти 

1. Права і обов’язки засновника щодо управління закладом освіти визначаються цим 

Законом та іншими законами України, установчими документами закладу освіти. 

2. Засновник закладу освіти або уповноважена ним особа: 

затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них; 

укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним 

(призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами 

закладу освіти; 

розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та 

у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти; 

затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, 

визначених законодавством; 

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти; 

здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти; 

забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування; 

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, 

етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками; 

здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на 

випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних 

представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє 

створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання 

соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг 

(цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу; 

{Частину другу статті 25 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 

18.12.2018} 

реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу 

освіти. 

3. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу 

освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та 

установчими документами. 

4. Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження 

органу управління закладу освіти та/або наглядовій (піклувальній) раді закладу освіти. 

5. Засновник має право створювати заклад освіти, що здійснює освітню діяльність на 

кількох рівнях освіти. 

6. Засновник закладу освіти зобов’язаний: 

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу 

освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов; 

у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти 

можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти; 
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забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного 

середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми 

потребами. 

 


