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У директораті шкільної освіти в межах компетенції розглянуто колективні
листи щодо Положення про бібліотеку закладу загальної середньої освіти.
Повідомляємо, що відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України
«органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України».
Відповідно до статті 1 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну
справу» бібліотека - інформаційний, культурний, освітній заклад (установа,
організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів,
доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення
інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб
користувачів бібліотеки. Згідно з частиною четвертою та п ’ятою статті 35 Закону
України «Про повну загальну середню освіту» у складі закладів загальної
середньої освіти можуть функціонувати такі внутрішні структурні підрозділи:
дошкільний підрозділ (у складі початкової школи або гімназії); позашкільний
підрозділ; пансіон (у складі ліцеїв, спеціальних закладів загальної середньої
освіти та закладів спеціалізованої освіти); інші внутрішні структурні підрозділи.
Структурний підрозділ діє відповідно до установчих документів закладу
загальної середньої освіти та на підставі положення про нього, затвердженого
керівником закладу загальної середньої освіти.
Також інформуємо, що Положенням про Міністерство освіти і науки
України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014
№ 630, не визначено повноважень Міністерства щодо розроблення та
затвердження Положення про бібліотеку закладу загальної середньої освіти.
Зважаючи на викладене вище, бібліотека як внутрішній структурний
підрозділ закладу загальної середньої освіти має діяти відповідно до його
установчих документів та на підставі положення, затвердженого керівником
такого закладу.
З повагою
генеральний директор
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