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Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим, 
управління   освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій 

Щодо штатних нормативів
для окремих позашкільних  
навчальних закладів  

Типові штатні нормативи позашкільних навчальних закладів, що затверджені 
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31жовтня 2012 
року  № 1230,  поширюються на позашкільні навчальні заклади комунальної форми 
власності, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді 
та  спорту  Автономної   Республіки  Крим,  управлінь  освіти  і  науки  обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а саме: 

дитячі флотилії моряків і річковиків, дитячі парки, дитячо-юнацькі картинні 
галереї, студії (хорова, театральна, музична, фольклорна тощо), школи мистецтв;

клуби:  військово-патріотичного  виховання,  дитячо-юнацькі  (моряків, 
річковиків,  авіаторів,  космонавтів,  парашутистів,  десантників,  прикордонників, 
радистів,  пожежників,  автолюбителів,  краєзнавців,  туристів,  етнографів, 
фольклористів, фізичної підготовки та інших напрямів);

центри,  палаци,  будинки,  клуби  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та 
молоді,  художньо-естетичної  творчості  учнівської  молоді,  дитячої  та  юнацької 
творчості, естетичного виховання;

центри, будинки, клуби еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 
станції юних натуралістів;   

центри,  будинки,  клуби  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді, 
станції юних техніків;

центри,  будинки,  клуби,  бюро туризму,  краєзнавства,  спорту  та  екскурсій 
учнівської  молоді,  туристсько-краєзнавчої  творчості  учнівської  молоді,  станції 
юних туристів;
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центри: військово-патріотичного та інших напрямів позашкільної освіти;
оздоровчі заклади для дітей та молоді (крім закладів, що здійснюють свою 

діяльність  відповідно  до Типового  положення про  дитячий  заклад  оздоровлення  та 
відпочинку,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 
28  квітня  2009  року  №  422):  дитячо-юнацькі  табори  (містечка,  комплекси): 
оздоровчі,  заміські,  профільні,  праці  та  відпочинку,  з  денним  перебуванням; 
туристські бази. 

З  метою  підготовки  штатних  нормативів  малих  академій  наук  учнівської 
молоді  та  дитячих  парків  просимо  до  20  січня  2013  року  подати  відповідні 
пропозиції за умови наявності таких закладів в області.
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