
ПРОТОКОЛ №1 

засідання робочої групи з питань оптимізації мережі закладів освіти 

Миколаївської сільської ради 

 

26.08.2021 

 

Всього членів групи – 14 

 

Присутні на засіданні – 12 

Відсутні: Провозьон Сергій Павлович, депутат Миколаївської сільської ради, 

Олійник Любов Михайлівна, голова організації профспілки працівників освіти 

і науки України. 

 

Запрошені: Самотой Сергій Володимирович, сільський голова Миколаївської 

об’єднаної територіальної громади, Лукаш Володимир Олександрович, 

селищний голова Степанівської об’єднаної територіальної громади, Бізюк 

Олександр Анатолійович, представник громади села Лікарське. 

 

Порядок денний 

 

1. Розгляд аналізу функціонування діючої мережі закладів загальної середньої 

освіти Миколаївської сільської ради.  

2. Відшкодування Степанівською селищною радою та Річківською сільською 

радою витрат на утримання дітей, які проживають на їх території, але 

навчаються у Лікарському навчально-виховному комплексі «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Миколаївської 

сільської ради. 

3. Розгляд змін до освітнього законодавства щодо вдосконалення механізмів 

формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої 

освіти. Розгляд шляхів оптимізації мережі закладів освіти громади з 

урахуванням зміненого освітнього законодавства. 

 

1. Слухали: Макшеєву Наталію Сергіївну, начальника відділу освіти, 

молоді та спорту Миколаївської сільської ради, яка довела до відома 

присутніх аналіз функціонування існуючої мережі закладів освіти громади в 

розрізі закладів загальної середньої освіти, ґрунтуючись на даних про 

народжуваність, інфраструктуру, кількість дітей, наповнюваність класів, 

результати освітнього процесу, організацію підвезення, аналіз педагогічного 

та непедагогічного складу, витрат на утримання 1 учня по кожному закладу 

освіти окремо (аналіз додається). 

 

Виступили: Самотой Сергій Володимирович, сільський голова, який довів 

до відома присутніх результати фінансового аудиту, який проводився 

управлінням північно-східного офісу держаудитслужби в Сумській області. В 

акті чітко зазначено, що у зв’язку із не проведеною оптимізацію мережі 



закладів освіти зафіксовано факт неефективного використання коштів. Сергій 

Володимирович  повідомив, що утримання існуючої мережі закладів освіти, де 

більшість шкіл є малокомплектними, це значне навантаження на бюджет 

громади. У зв’язку з цим та враховуючи нове освітнє законодавство, 

оптимізація мережі є першочерговим питанням, яке потребує розгляду 

сьогодні. 

 

Пашкурова Вікторина Вікторівна, начальник фінансового управління 

Миколаївської сільської ради, яка звернула увагу присутніх на те, що середня 

наповнюваність класів закладів освіти громади зменшилася порівняно з минулим 

роком з 9,3 учнів у одному класі (у 2020 році) до 7,9 учнів у одному класі (у 2021 

році). Слід звернути увагу, що розрахункова наповнюваність класів для закладів 

нашої сільської громади становить 11 учнів у класі. Саме наявність таких класів є 

запорукою отримання громадою освітньої субвенції в повному обсязі.  

Діючий формульний підхід до розподілу освітньої субвенції спрямований 

на підвищення якості надання освітніх послуг через стимулювання органів 

місцевого самоврядування до оптимізації неефективної мережі закладів. У разі 

наявності малокомплектних закладів загальної середньої освіти з низькою 

наповнюваністю класів, відповідні місцеві ради мають покривати дефіцит коштів 

освітньої субвенції за рахунок власних доходів. 

Наявність малочисельних закладів та низька наповнюваність класів 

призвели до того, що наданої освітньої субвенції не вистачає на оплату праці 

педагогічних працівників уже з 2021 року. Для вирішення цієї проблеми з 

місцевого бюджету було виділено 2 220,5 тис.грн. на оплату праці педагогічним 

працівникам. 

   Найбільша вартість утримання 1 учня у 2020 році була у Северинівській 

ЗОШ І-ІІ ступенів – 64,0 тис.грн.; 2021 році у Яструбинському НВК – 101,9 

тис.грн., що є неприйнятним для бюджету громади. 

 

Вирішили: аналіз функціонування існуючої мережі закладів освіти 

Миколаївської сільської ради взяти до відома та використання при складанні 

плану оптимізації закладів освіти громади. 

 

2. Слухали: Макшеєву Наталію Сергіївну, начальника відділу освіти, 

молоді та спорту, яка повідомила, що у Лікарському НВК навчається 49 дітей 

Степанівської та Річківської громад. Діти проживають не на території 

обслуговування Лікарського НВК, але підвозяться на навчання шкільним 

автобусом закладу.  

Дане порушення було викладено в акті, складеному за результатами 

фінансового аудиту. З метою вирішення питання неефективного використання 

бюджетних коштів, головам Річківської та Степанівської територіальних 

громад було надіслано пропозицію про укладання угоди про здійснення 

міжбюджетного трансферту з метою відшкодування витрат на утримання  

дітей, які проживають на території даних сільських рад, але навчаються в 



Лікарському НВК. Розрахунки для кожної громади було надано відділом 

освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради. 

 

Виступили: Самотой Сергій Володимирович, сільський голова, який 

повідомив, що Річківська сільська рада відмовила в укладанні угоди про 

здійснення міжбюджетного трансферту з метою відшкодування витрат на 

утримання  дітей, які навчаються у Лікарському НВК ( лист №1040/02-14 від 

29.07.2021 додається). 

 

Лукаш Володимир Олександрович, селищний голова Степанівської 

об’єднаної територіальної громади, який повідомив, що отримав лист та 

розрахунки міжбюджетного трансферту з метою відшкодування витрат на 

утримання  дітей Степанівської селищної ради, які навчаються в Лікарському 

НВК. Проте, на сьогодні відповідь про згоду чи незгоду дати не можемо 

оскільки такі питання вирішуються депутатами на сесії. Але сесія 

Степанівської селищної ради проведена не була. Крім того, Володимир 

Олександрович зазначив, що особисто він проти того щоб відшкодовувати 

витрати на дітей, які навчаються у Лікарському НВК. В бюджеті Степанівської 

селищної ради відсутні кошти для таких відшкодувань. 

 

Самотой Сергій Володимирович, сільський голова, який наполягав на 

внесенні питання про відшкодування на утримання дітей на чергову сесію 

Степанівської селищної ради на розгляд депутатів та прийняття певного 

рішення відповідно до їх повноважень. Запропонував не здійснювати 

підвезення дітей, які проживають за межею території обслуговування, 

закріпленої за Лікарським НВК. 

 

Вирішили: 1. Інформацію Річківської сільської та Степанівської селищної 

територіальних громад щодо укладання угод про здійснення міжбюджетного 

трансферту з метою відшкодування витрат на утримання  дітей, які навчаються 

у Лікарському НВК, взяти до відома. 

 

2. У 2021-2022 навчальному році здійснювати підвезення дітей до Лікарського 

НВК лише з урахуванням території обслуговування закладу. 

 

Слухали: Макшеєву Наталію Сергіївну, начальника відділу освіти, 

молоді та спорту, яка Питання реорганізації та зміни типів закладів постало 

перед органами місцевого самоврядування через зміни у законодавстві у сфері 

освіти. Закон України «Про освіту» (від 2017 р) визначив нові типи закладів 

освіти у розділі XII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ, статті 9: 

«Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти: 

Здобуття загальної середньої освіти забезпечують: 

• початкова школа – заклад освіти I ступеня (або структурний 

підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує початкову освіту; 



• гімназія – заклад середньої освіти II ступеня (або структурний 

підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує базову середню освіту; 

• ліцей – заклад середньої освіти III ступеня (або структурний підрозділ 

іншого закладу освіти), що забезпечує профільну середню освіту». 

Стосовно цих типів закладів освіти внесені зміни у грудні 2020 р. у 

Бюджетний кодекс України, у ст.1032 Освітня субвенція «Освітня субвенція 

спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у 

таких типах закладів освіти: 

1) початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких 

закладах), ліцеї». 

Часові терміни для втілення даних змін визначені Законом України 

«Про освіту» у розділі XII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ: 

«3.Установити, що: 

• 13) переоформлення установчих документів закладів освіти з метою 

приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом 

п’яти років з дня набрання чинності цим Законом».  

Закон України «Про освіту» набрав чинності 28.09.2017 р. 

Більш розширено нові типи закладів освіти розписані у Законі 

України «Про повну загальну середню освіту» (від 2020 р.) у розділі 

VЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМ, 

Стаття 35. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної 

середньої освіти: «Здобуття повної загальної середньої освіти на певному 

рівні забезпечують: 

• початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти; 

• гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти; 

• ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти. 

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як 

структурний підрозділ гімназії. 

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи. 

Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати 

здобуття базової середньої освіти». А також у статті 32 (цього ж закону) 

Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної 

середньої освіти: «Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, 

гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи 

перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні 

ради.  

Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, 

їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські ради (міст з 

населенням більше 50 тисяч). 

Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за 

умови дотримання вимог цього Закону, ліцензійних умов та положення про 

ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20


Для започаткування та провадження освітньої діяльності 

комунального ліцею у його складі має бути створено та функціонувати не 

менше чотирьох 10 класів.» 

Однак уже в серпні 2021 року був підписаний Закон України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної 

профільної середньої освіти».  

Тепер законом «Про повну загальну середню освіту» (абзац 2 частини 

2 ст 32) передбачено, що будь-якій зміні шкільної мережі в сільській 

місцевості має передувати громадське обговорення тривалістю  не менше ніж 

1 рік! Тобто проєкт рішення про реорганізацію, зміну типу чи ліквідацію 

закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості має бути 

оприлюдненим за рік до прийняття відповідного рішення. 

До змін закон не визначав строків громадського обговорення та й 

вимагав його лише при реорганізації та ліквідації. Тепер же при усіх змінах, 

включаючи і при зміні типу, або як ми звикли це називати – при «пониженні 

ступеня» закладу. 

Ця норма фактично блокує внесення змін в мережу влітку 2022 року, 

принаймні значно ускладнює її і здорожчує для органів місцевого 

самоврядування, бо максимально, що вони зможуть встигнути зробити, то це 

оприлюднити проєкт рішення в кінці серпня, а ще ж після майбутнього 

рішення потрібно буде за 2 місяці попередити працівників про можливе 

звільнення. 

Зважаючи на цю норму, засновники, які планують внести зміни в свою 

мережу закладів загальної середньої освіти, мають зробити це просто 

терміново до початку навчального року. 

Жодних змін не зазнала норма Закону України «Про освіту», яка 

відводила 5 років на переоформлення установчих документів закладів 

освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом. Отже з 28 

вересня 2022 року в територіальних громадах не може бути жодних ЗНЗ і ЗОШ 

зі ступенями (звідки і йде поняття «пониження ступеня») та НВК. Лише 

початкові школи, гімназії і ліцеї. На приведення у відповідність або 

«перейменування» у всіх ще є рік. 

Ліцеї. Про ліцеї написано багато, в різних місцях і з різними строками 

впровадження. Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих 

юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну 

типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, 

міські, селищні, сільські ради відповідно до вимог законодавства. Всі 

територіальні громади мають право бути засновниками ліцеїв. При цьому їм 

потрібно виконати умови, визначені в законі: 

 створення безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього 

середовища відповідно до вимог законодавства; 



 підвезення (у разі потреби) учнів і педагогічних працівників до 

закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку до місця 

проживання (за потреби) на відстань, що визначається законодавством; 

 забезпечення проживання учнів у пансіонах у разі, якщо час 

їхнього доїзду до ліцею буде більше норми, визначеної законодавством; 

 забезпечення учасникам освітнього процесу вільного і 

безоплатного бездротового доступу до мережі Інтернет з характеристиками, 

що відповідають вимогам законодавства, у приміщеннях закладу освіти, у 

тому числі у пансіоні; 

 забезпечення здобувачів освіти харчуванням у порядку та 

відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України. 

З 2027 року, коли профільна середня освіта у ліцеях буде здобуватися 

протягом трьох років, потрібно буде виконувати ще три умови: 

 функціонування ліцею як окремої юридичної особи, відокремленої 

від початкової школи та гімназії. Однак, за рішенням засновника ліцей зможе 

також забезпечувати здобуття базової середньої освіти та, як виняток, 

здобуття початкової освіти; 

 функціонування не менше двох класів за трьома профілями 

навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання 

учнів); 

 забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти 

відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням та з 

можливістю обрання учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, 

інших освітніх компонентів) в обсягах, що визначаються законодавством. 

Перелік вимог не є виключним, оскільки вони можуть бути передбачені 

ще в ліцензійних умовах та в положенні про ліцеї, що його має затвердити 

Кабінет Міністрів України. 

Закон зобов’язує Верховну Раду Автономної Республіки Крим, обласні 

(з урахуванням пропозицій міських, сільських, селищних рад), Київську та 

Севастопольську міські ради до 1 вересня 2024 року затвердити плани 

формування мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної 

загальної середньої освіти. 

Початкові школи і гімназії. Рішення про утворення комунальних 

початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, 

ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають міські, сільські, 

селищні ради. Обласні чи районні ради не можуть бути засновником таких 

закладів освіти. 

З 2027 року початкові школи мають функціонувати як окремі юридичні 

особи або як структурні підрозділи гімназій. Також окремими юридичними 

особами мають бути гімназії. Але, як вже згадувалося, за рішенням засновника 

ліцей зможе забезпечувати здобуття базової загальної середньої освіти і, 

навіть, початкової. 

Також з 2027 року дошкільні структурні підрозділи початкових шкіл чи 

гімназій мають розміщуватися в окремій будівлі або відокремленому 



приміщенні з окремими входом/виходом і територією для вихованців 

дошкільного підрозділу. 

 

Окрім зазначених законів, про потребу в оптимізації закладів освіти 

наголошують наступні документи у 2021році: лист Міністерства фінансів 

України від 02.03.2021 № 07010-05-6/6741 щодо виплати заробітної плати 

педагогічним працівникам закладів освіти у 2021 році; рішення п’ятої сесії 

восьмого скликання Сумської обласної ради від 26.02.2021 «Про хід 

виконання Обласної комплексної програми «Освіта Сумщини у 2019-2021 

роках» за підсумками 2020року» (п2.2.1); протокольне доручення 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 

12.01.2021р. №15 за результатами співбесіди з представниками відділу освіти, 

молоді та спорту Миколаївської сільської ради з питань функціонування та 

перспектив розвитку освітньої галузі Миколаївської сільської територіальної 

громади (п.1.2.).  

Не менш вагомим чинником, що спонукає до змін в освітній мережі 

громади, є аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту 

бюджету Миколаївської сільської територіальної громади за період з 

01.01.2018 р. по 31.12.2020 р., у висновку якого зазначено ряд пропозицій і 

рекомендацій Управління північно-східного офісу Держаудитслужби в 

Сумській області, що стосуються оптимізації закладів освіти. 

 Отже, враховуючи обговорене вище, необхідно сьогодні прийняти 

рішення про зміну типів закладів загальної середньої освіти громади, які 

будуть діяти з 01 вересня 2022 року, розробити відповідний проект рішення, 

оприлюднити його та організувати громадське обговорення цього проекту 

протягом наступного року. 

 

 

Виступили: Пашкурова Вікторина Вікторівна, начальник фінансового 

управління Миколаївської сільської ради, яка запропонувала змінити тип 

закладів освіти наступним чином: 

Миколаївський НВК – ліцей; 

Лікарський НВК – гімназія, 

Кровненський ЗЗСО – гімназія, 

Северинівська ЗОШ – гімназія, 

Яструбинський НВК – ліквідація. 

 

Самотой Сергій Володимирович, сільський голова, який запропонував 

винести на громадське обговорення варіант зміни типу закладів освіти з 01 

вересня 2022 року: 

Миколаївський НВК – ліцей; 

Лікарський НВК – ліцей, 

Кровненський ЗЗСО – ліцей, 

Северинівська ЗОШ – гімназія, 

Яструбинський НВК – початкова школа. 



 Крім того, Сергій Володимирович запропонував, Лікарському НВК та 

Кровненському ЗЗСО не проводити набір до 10 класу з вересня 2022 року. Та 

винести у серпні 2023 року на громадське обговорення питання зміни типу цих 

закладів на гімназію. 

 

Непийвода Вікторія Віталіївна, голова робочої групи, яка запропонувала 

проголосувати за зміну тину закладів освіти з 01 вересня 2022 року по 

кожному закладу окремо. 

 

Голосування: 

1. Змінити тип Миколаївського НВК на Миколаївський ліцей з 01 вересня 2022 

року: за – 10, проти -0, утримались – 0. 

2. Змінити тип Лікарського НВК на Лікарський ліцей з 01 вересня 2022 року: 

за – 8, проти -2, утримались – 0. 

3. Змінити тип Кровненського ЗЗСО на Кровненський ліцей з 01 вересня 2022 

року: за – 8, проти -2, утримались – 0. 

4. Змінити тип Северинівської ЗОШ на Северинівську гімназію з 01 вересня 

2022 року: за – 10, проти -0, утримались – 0. 

5. Змінити тип Яструбинського НВК на Яструбинську початкову школу  з 01 

вересня 2022 року: за – 5, проти -5, утримались – 0. 

 

Вирішили: 

1. Результати голосування взяти до відома та використання в роботі. 

2. Відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради (Макшеєва 

Н.С.) до 29.08.2021 року розробити відповідні проекти рішень про зміну типу 

закладів освіти громади з 01.09.2022 року та оприлюднити їх на сайті 

Миколаївської сільської ради для подальшого громадського обговорення 

протягом календарного року. 

3. У зв’язку з рівним розподілом голосів щодо зміни типу Яструбинського 

НВК підготувати та оприлюднити на сайті Миколаївської сільської ради два 

проекти рішень: одне – про зміну типу закладу на початкову школу, друге – 

про ліквідацію закладу.  Здійснити громадське обговорення двох проектів 

рішень протягом календарного року. 

 

 

Голова робочої групи                                                   Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

Секретар робочої групи                                                 Наталія МАКШЕЄВА 

Члени робочої групи: 

                                                                                           Н.С.Одінцова  

                                                                                           О.В.Нікітенко 

                                                                                           О.А.Черненко 



                                                                                       С.Я.Андріяш 

                                                                                       С.В.Мірошніченко 

                                                                                       В.В.Пашкурова 

                                                                                       О.В.Матвієвський 

                                                                                       А.М.Рудень 


