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Аналіз нормативно-правової бази щодо функціонування
закладів загальної середньої освіти
Повна загальна середня освіта має три рівні освіти:

початкова освіта тривалістю чотири роки
базова середня освіта тривалістю п’ять років
профільна середня освіта тривалістю три роки
ст.12 ЗУ «Про освіту»

Типи закладів освіти,
що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти
, що забезпечує здобуття початкової освіти
, що забезпечує здобуття базової середньої освіти
, 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
ст.35 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»

Пунктом 13 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про освіту»
передбачено
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
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Установчими документами закладу загальної середньої освіти
є рішення засновника (засновників) про його утворення та статут
ст.33 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»

закладу загальної середньої освіти
повне та скорочене найменування
статус, форму власності, організаційно-правову форму та

місцезнаходження
структурні підрозділи закладу тощо

Аналогічну норму містить

ст. 50 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»
Бюджетного кодексу України:

«Установити, що до приведення установчих документів закладів освіти у
відповідність з вимогами законів України "Про освіту", "Про повну
загальну середню освіту" їх фінансове забезпечення здійснюється
відповідно до порядку, який діяв у 2019 році, включаючи спрямування
у шкільних відділеннях навчально-виховних комплексів
"дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад",
"загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" та у
вечірніх (змінних) школах».

Кабінет Міністрів України

Питання спрямування освітньої субвенції
з державного бюджету на оплату праці
педагогічних працівників
врегульовано

постановою Кабінету Міністрів України
від 14.01.2015 №6
«Деякі питання надання освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам»
(зі змінами)

П.3 Порядку та умовами надання освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам передбачено
Субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями

педагогічних працівників таких типів закладів та установ освіти:
1)
(крім дошкільних підрозділів (відділень, груп);
2) спеціальні школи, санаторні школи;…

освітньої субвенції

м. Миколаєва становить

Стан мережі закладів загальної середньої освіти, що
підпорядковані Миколаївській міській раді
Мережа закладів освіти становить 67 закладів
Загальноосвітні школи
Ліцеї

51

Спеціалізовані школи з поглибленим
вивченням англійської мови з 1 класу

2

5

Гімназії

Колегіуми

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів мистецтв і
прикладних ремесел експериментальний навчальний
заклад всеукраїнського рівня Академія дитячої

7

1

творчості

Крім того,
загальну середню освіту надає також
спеціальна школа для дітей з порушеннями зору

1

Із 67 закладів повну загальну середню освіту (10-11 класи)
надають 60 закладів (далі – ЗЗСО)
по одному 10 класу мають 20 закладів (33,3% від загальної кількості закладів, що мають 10-11 класи):
ЗЗСО № 4, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 30, 35, 39, 45, 46, 48, 50, 52, 60, 61, АДТ
 у 4 з них менше 25 учнів (ЗЗСО № 4, 23, 39, 61)
по одному 11 класу мають 26 закладів (43,3 %):
ЗЗСО № 6, 7, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 60, 61,
економічний ліцей № 1
 у 12 з них менше 25 учнів (ЗЗСО № 6, 7, 12, 14, 15, 18, 23, 31, 32, 44, 47, 61)
по два 10 класи мають 22 заклади (36,6 %):
ЗЗСО № 1, 3, 12, 11, 17, 19, 26, 28, 34, 40, 51, 53, 54, 56, 57, юридичний та класичний ліцеї,
економічний ліцей №1, Перша українська гімназія, гімназії № 3, 4, 41

по два11 класи мають 22 заклади (36,6 %):
ЗЗСО № 1, 11, 19, 20, 26, 28, 34, 39, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 57, юридичний та класичний ліцеї,
Перша українська гімназія, гімназії № 3, 4, 41, Академія дитячої творчості
 6 з них мають класи з наповнюваністю менше 25 учнів (ЗЗСО №1, 11, 19, 20, 39, 50)

по три 10 класи мають 5 закладів (8,3 %):
ЗЗСО № 17, 42, гімназія № 2, морський ліцей, муніципальний колегіум

по три 11 класи мають 4 заклади (6,6 %):
ЗЗСО № 3, гімназія № 2, економічний ліцей № 2, морський ліцей

по чотири 10 класи мають 2 заклади (3,3%):
ЗЗСО № 22, економічний ліцей № 2
по чотири 11 класи мають 2 заклади (3,3%):
ЗЗСО № 22, муніципальний колегіум

відсутні учні 10 класів у 11 закладах (18,3 %):
ЗЗСО № 6, 13, 15, 25, 29, 31, 32, 33, 43, 44, 47
відсутні учні 11 класів у 2 закладах (3,3 %):
ЗЗСО № 10, 13

Основні підходи до реформування мережі закладів загальної
середньої освіти (базові показники)
кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти, що найбільш
доступний та наближений до місця проживання особи
ст.13 ЗУ «Про освіту», ст.8 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»
-

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
ст. 35 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»

для започаткування та провадження освітньої діяльності комунального ліцею у його складі має бути
створено та функціонувати не менше чотирьох 10 класів
ст. 32 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»
раціональне використання проєктної потужності закладу
зручність розташування та транспортна розв’язка – для ліцеїв

