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РІШЕННЯ  

 

           ______ 2021  року                                                                     № _______ 

 

 

Про реорганізацію  

закладів загальної середньої освіти  

Калинівської селищної ради 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», керуючись статтями 26, 42 та 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення сесії 

Калинівської селищної ради від 14 липня 2021 року № 140-06-VIII «Про 

затвердження перспективного плану оптимізації мережі закладів освіти 

Калинівської селищної ради на 2021-2022 роки», з метою підвищення 

ефективності заходів щодо розвитку освітньої галузі Калинівської селищної 

територіальної громади Фастівського району Київської області, оптимізації 

мережі закладів освіти, ефективного використання наявних приміщень та 

створення належних умов для здобуття громадянами дошкільної, повної 

загальної середньої та позашкільної освіти, Калинівська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Реорганізувати Малосолтанівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області у 

Малосолтанівську гімназію Калинівської селищної ради Фастівського 

району Київської області (зі структурними підрозділами: дошкільний, 

початкова школа). 

2. Реорганізувати Плесецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області у Плесецьку 

гімназію Калинівської селищної ради Фастівського району Київської 

області (зі структурним підрозділом – початкова школа). 

3. Реорганізувати Данилівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області у 

Данилівську гімназію Калинівської селищної ради Фастівського району 

Київської області (зі структурними підрозділами: дошкільний, початкова 

школа). 

4. Калинівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 2 Калинівської 

селищної ради Фастівського району Київської області у Калинівську гімназію 

Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області (зі 

структурними підрозділами: дошкільний, початкова школа). 
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5. Реорганізувати Кожухівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів 

Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області у 

Кожухівську гімназію Калинівської селищної ради Фастівського району 

Київської області (зі структурним підрозділом – початкова школа). 

6. Затвердити Статути закладів, зазначених у пунктах 1-5 даного рішення, у 

новій редакції до 01 вересня 2022 року. 

7. Керівникам закладів, зазначених у пунктах 1-5 даного рішення:  

1) протягом трьох днів з моменту прийняття рішення про реорганізацію 

подати в установленому законом порядку необхідні документи для внесення 

відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань;  

2) внести відповідні зміни до локальних документів закладів. 

8. Вважати такими, що втратили чинність пункти 1та 2 рішення 

Калинівської селищної ради від 24 грудня 2020 року № 27-02-VIII «Про 

затвердження нових назв закладів освіти Калинівської селищної ради 

Фастівського району Київської області». 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

Калинівського селищного голови Євгенія Червенка. 

 

 

Селищний голова      Юлія ОЛЕКСЕНКО 
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Пояснювальна записка 

до проєкту рішення сесії Калинівської селищної ради 

«Про реорганізацію закладів загальної середньої освіти  

Калинівської селищної ради» 

 

1. Розробником проєкту рішення  є відділ освіти Калинівської селищної  ради.  

 

2. Проєкт рішення розроблено з метою реорганізації наявної мережі закладів 

загальної середньої освіти, раціонального і ефективного використання наявних у 

закладах освіти ресурсів, а також приведення назв закладів загальної середньої 

освіти Калинівської селищної ради у відповідність із чинним законодавством 

України.  

 28 вересня 2017 року  набрав чинності Закон України «Про освіту», що 

регулює суспільні відносини в процесі конституційного права на освіту, права та 

обов’язки фізичних і юридичних осіб, які беруть участь в реалізації цього права, 

визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування  

у сфері освіти. Відповідно до підпункту 13 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону «Про освіту»  переоформлення установчих 

документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із законом 

здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом. 

Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону України «Про освіту» 

засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести 

установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом.  

 

16 січня 2020 року прийнято новий Закон України «Про повну загальну 

середню освіту», який набрав чинності 18 березня 2020 року. Закон України 

«Про повну загальну середню освіту» (далі - Закон) містить багато новацій, 

передбачає суттєве реформування мережі закладів загальної середньої освіти, 

збільшує їхню автономію, містить відсильні норми, прикінцеві та перехідні 

положення, а деякі норми потребують негайного практичного застосування. 

Варто звернути увагу на необхідність використання в статутах нової термінології 

Закону. Зокрема у Законі не вживаються терміни «І ступінь» чи «І-II», «І-III 

ступені», а містить терміни «початкова школа», «гімназія», «ліцей». Замість 

терміну загальноосвітні навчальні заклади вживається термін заклади загальної 

середньої освіти тощо. 

Згідно ст. 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 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 

освіти. Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 35 Закону заклад 

загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях 

загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться 

освітня діяльність (це означає, що якщо, наприклад, заклад освіти здійснює свою 

освітню діяльність на першому і другому рівнях повної загальної середньої 

https://osvita.ua/legislation/law/2232/
https://osvita.ua/legislation/law/2232/
https://osvita.ua/legislation/law/2232/
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освіти, то він має називатися «гімназією», якщо на першому, другому і третьому 

- «ліцеєм»).  

Відповідно до статті 32 Закону мережа закладів загальної середньої освіти 

формується відповідно до законодавства з урахуванням  соціально-економічної 

та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших 

потреб територіальної громади та/або суспільства. Отже, Закон не передбачає 

можливості подальшого функціонування шкіл «I-III ступенів». У засновника 

закладу освіти залишається загальне право, передбачене абзацом першим 

частини першої статті 32 Закону, щодо прийняття рішення про утворення, 

реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної 

середньої освіти. Крім того, засновник має передбачений цією ж статтею 32 

Закону обов'язок забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної 

середньої освіти на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації 

закладу загальної середньої освіти. 

Крім того згідно бюджетного законодавства фінансування закладів 

загальної середньої освіти також здійснюється у відповідності до установчих 

документів закладу. 

Таким чином  відповідно до вищезазначеного  в термін до вересня 2022 року 

усі  установчі  документи закладів загальної середньої освіти  Калинівської 

селищної ради мають бути приведенні у відповідність до чинного законодавства 

і перейменовані чи реорганізовані в початкові школи, гімназії або ліцеї. 

 

3. Доповідач – Горбачова Ірина Володимирівна, в.о. начальника відділу освіти 

Калинівської селищної ради. 
 

 

 

 

 

 


