
 
Повідомлення про громадське обговорення проекту розпорядження керівника 
Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району 

Донецької області «Про перепрофілювання Кирилівського закладу загальної середньої 
освіти I-III ступенів Волноваської міської територіальної громади у Кирилівську 

гімназію Волноваської міської територіальної громади 
 
 

 1. Найменування організатора громадського обговорення – Відділ освіти 
Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району 
Донецької області. 
  
 2. Мета: врахування думки жителів с. Кирилівка Волноваської міської 
територіальної громади щодо: 
 
 - перепрофілювання (зміну типу) Кирилівського закладу загальної середньої освіти 
I-III ступенів Волноваської міської територіальної громади у Кирилівську гімназію 
Волноваської міської територіальної громади.       
  
 28 вересня 2017 року набули чинності зміни до Закону України «Про освіту» згідно з 
якими у Законі не вживаються терміни «I ступінь» чи «I-II ступінь», «I-III ступені». 
Натомість Закон містить терміни «початкова школа», «гімназія», «ліцей». 
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, тобто до 2022 року.    
 Законодавство України про загальну середню освіту складається з Конституції 
України, Закону України «Про освіту», інших актів законодавства у сфері освіти і науки та 
міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку. 
 Основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту є: 
 - регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі реалізації права особи на 
повну загальну середню освіту; 
 - забезпечення права особи на доступність і безоплатність здобуття повної загальної 
середньої освіти; 
 - забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи загальної 
середньої освіти; 
 - забезпечення обов’язковості здобуття громадянами України повної загальної 
середньої освіти; 
 - забезпечення якості повної загальної середньої освіти та якості освітньої діяльності; 
 - визначення структури та змісту повної загальної середньої освіти; 
 - визначення органів управління у сфері загальної середньої освіти та їх повноважень; 
 - визначення прав та обов’язків учасників освітнього процесу; 
 - встановлення відповідальності за порушення законодавства України про загальну 
середню освіту. 
 Статтею 4 Закону України «Про повну загальну середню освіту» встановлено, що 
Повна загальна середня освіта здобувається на таких рівнях: 
 початкова освіта - перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає 
виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом 
початкової освіти; 
 базова середня освіта - другий рівень повної загальної середньої освіти, що 
передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним 
стандартом базової середньої освіти; 



 
 профільна середня освіта - третій рівень повної загальної середньої освіти, що 
передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним 
стандартом профільної середньої освіти. 
 У закладах освіти: 
 - початкова освіта здобувається протягом чотирьох років; 
 - базова середня освіта здобувається протягом п’яти років; 
 - профільна середня освіта здобувається протягом трьох років 
 Статтею 24 Закону України «Про освіту» встановлено, що засновник здійснює 
управління закладом освіти в межах повноважень визначених законом.     
 Відповідно до статті  35 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 
здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують: 
   - початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти (чотири роки); 
   - гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти (п’ять років); 
 - ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти (три роки). 
 Статтею 143 Конституція України встановлено, що  територіальні громади села, 
селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування 
утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і 
установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого 
значення, віднесені законом до їхньої компетенції.  
 Відповідно до статті 32 Закону «Про повну загальну середню освіту» рішення про 
утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної 
середньої освіти приймає засновник. 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. 
 У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник 
зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти 
на відповідному рівні освіти. 
 Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській 
місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення 
засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного 
рішення (розпорядження). 
 На теперішній час на території с. Кирилівка Волноваської міської 
територіальної громади здійснює освітню діяльність Кирилівський заклад загальної 
середньої освіти                  I-III ступенів Волноваської міської територіальної громади.  
 Тому перед місцевою владою постає питання раціонального розподілу освітньої 
субвенції та утримання таких шкіл (оплату за енергоносії, зарплату технічному персоналу 
громада платить із власного бюджету) та переведення дітей до більших шкіл та забезпечення 
кращих умов навчання завдяки вивільненим коштам. 
 Проектна потужність Кирилівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів 
Волноваської міської територіальної громади 320 місць, станом на грудень 2021 в закладі 
освіти навчається 28 учнів, за класами  1 клас – 0, 2 клас – 6, 3 клас – 0, 4 клас – 5, 5 клас 
– 0, 6 клас – 5, 7 клас – 7, 8 клас – 0, 9 клас – 5, 10 клас – 0, 11 клас – 0. 
 На сьогодні єдиним оптимальним завданням  у вирішенні проблеми 
малокомплектності Кирилівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів 
Волноваської міської територіальної громади є перепрофілювання закладу освіти у 
КИРИЛІВСЬКУ ГІМНАЗІЮ.  
 Таким чином, учні будуть навчатись у Кирилівській Гімназії з 1 по 9 клас, а для 
здобуття профільної середньої освіти буде організовано підвіз здобувачів освіти до 
найближчого закладу освіти м. Волноваха.    
 Отже до «01» серпня 2022 року виникає потреба у необхідності переоформлення 
установчих документів Кирилівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів 



 
Волноваської міської територіальної громади у відповідність до діючого законодавства, а 
саме у Кирилівську гімназію Волноваської міської територіальної громади.  
  
 Запрошуємо Вас долучитися до громадського обговорення цього питання! 
 1. Формат проведення громадського обговорення: публічне громадське обговорення 
передбачатиме проведення в приміщенні Кирилівського закладу загальної середньої освіти                    
I-III ступенів Волноваської міської територіальної громади громадських слухань, засідань за 
круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективами ЗЗСО. 
 2. У разі карантинних обмежень, спричинених поширенням на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та 
забороною масових зібрань, пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із 
зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: 85700, вул. Центральна, 
88, м. Волноваха (Відділ освіти Волноваської міської військово-цивільної адміністрації 
Волноваського району Донецької області) та на електронну 
адресу: osvita.volnovakha@gmail.com 
 3. До участі в обговоренні запрошуються мешканці с. Кирилівка,  Волноваської 
міської територіальної громади у терміни з «23» грудня 2021 по «01» серпня 2022 року. 
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