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Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки 
України повторно звертається щодо дій Засновників навчальних закладів по 
виконанню підпункту 13 пункту 3 прикінцевих та перехідних положень  Закону 
України «Про освіту» щодо  переоформлення установчих документів закладів 
освіти  протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом.   

Не зважаючи на те що у Засновників є п’ятирічний термін на 
перейменування такі дії проводяться уже. 

В ході реалізації зазначених правових норм виникають окремі проблемні 
питання. 

Статтею 9 України «Про загальну середню освіту» передбачено типи 
навчальних закладів, зокрема: 
- 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. 
Початкова школа, гімназія і ліцей можуть функціонувати як окремі 

юридичні особи або як структурні підрозділи іншого закладу освіти (зокрема 
закладу загальної середньої освіти I-II, II-III чи I-III ступенів). Ліцеї 
функціонують, як правило, як самостійні юридичні особи. 

 Заклад загальної середньої освіти, що реалізує освітні програми на 
декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на 
якому провадиться освітня діяльність. 

Відповідно до пункту  3 підпунктів 3, 4 і 5  прикінцевих та перехідних 
положень  Закону України «Про освіту» передбачено що: 
- навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої 

освіти починається: 
- для початкової освіти - з 1 вересня 2018 року; 
- для базової середньої освіти - з 1 вересня 2022 року; 
- для профільної середньої освіти - з 1 вересня 2027 року; 
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- з 1 вересня 2027 року строк здобуття профільної середньої освіти усіма 
здобувачами освіти становить три роки. З цього терміну ліцеї функціонують 
як самостійні юридичні особи, крім закладів спеціалізованої освіти. До 2027 
року запровадження освітніх програм трирічної профільної школи можливе 
за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, 
за умови наявності відповідного стандарту профільної середньої освіти та 
відповідної типової освітньої програми; 

- до 2027 року положення цього Закону, що стосуються профільної середньої 
освіти, діють щодо закладів освіти, що забезпечують здобуття повної 
загальної середньої освіти в межах дворічної старшої школи відповідно до 
законодавства. 

Із цього виникають питання:  
- чи всі заклади загальної середньої освіти, які сьогодні функціонують як  

заклад середньої освіти I-III ступеня у межах п’ятирічного терміну повинні 
бути перейменовані на ліцеї зі структурними підрозділами,  початкова 
школа та гімназія;  

- з 1 вересня 2027 року ліцеї функціонують як самостійні юридичні особи, чи 
означає це що вони не можуть мати структурних підрозділів (початкова 
школа, гімназія); 

- який способом повинно пройти переоформлення установчих документів 
закладів загальної середньої освіти якщо діюча гімназія (школа I-III 
ступеня) - стає ліцеєм,  заклад загальної середньої освіти I-III ступеня – стає 
гімназією. Це реорганізація чи перейменування; 

- чи зобов’язані Засновники відповідно до п.5.3.19. Галузевої Угоди між 
Міністерством освіти і науки та ЦК  профспілки працівників освіти на 2016-
2020 роки погоджувати з профкомами закладів освіти Статути закладів;   

- як діючі Гімназії і Ліцеї що створені як заклади нового типу у до введення у 
дію Закону «Про освіту» повинні трансформуватись у заклади відповідно до 
діючого Закону «Про освіту». 

Чи доцільно Засновникам уже у цьому році забезпечити перейменування і 
приведення типів закладів освіти до норм Закону «Про освіту», беручи до уваги 
що не прийнятий новий Закон «Про загальну середню освіту». 

З метою однакового застосування норм і положень Закону України «Про 
освіту» просимо надати засновникам закладів загальної середньої освіти 
практичні рекомендації щодо імплементації Закону України «Про освіту» у 
частині зміни типів закладів освіти. 
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