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Народні депутати України
Ю. Гришина та інші

ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до
п. 3 розділу Х «Перехідні та прикінцеві положення»
Закону України «Про повну загальну середню освіту»
щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі»
У законопроекті шляхом викладення пп. 8 п. 3 розділу Х «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» у
новій редакції пропонується передбачити, що протягом одного року з дня
набрання чинності цим Законом засновники санаторних шкіл (санаторних
шкіл-інтернатів) мають змінити тип таких закладів освіти на один з типів
закладів загальної середньої освіти, що передбачені цим Законом, або
припинити такі заклади освіти шляхом їх реорганізації чи ліквідації. Майно
реорганізованих чи ліквідованих санаторних шкіл (шкіл-інтернатів)
використовується виключно для забезпечення здобуття дітьми та/або
молоддю освіти, надання їм послуг у сфері соціального захисту, культури,
спорту та/або охорони здоров’я, у тому числі на засадах державно-приватного
партнерства з дотриманням положень статті 61 цього Закону та статей 80 і 81
Закону України «Про освіту».
Як зазначається у п. 2 пояснювальної записки до законопроекту, метою
його прийняття є забезпечення формування освітньої мережі органами
місцевого самоврядування у відповідності до потреб громади та забезпечення
права кожного на освіту.
Головне управління, проаналізувавши поданий законопроект у межах
відведеного проміжку часу, вважає за доцільне висловити щодо його змісту
наступне.
Закон України «Про повну загальну середню освіту» (далі – Закон), який
визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і
розвитку системи загальної середньої освіти, та, який набрав чинності
18.03.2020 не передбачає функціонування таких типів закладів, як санаторні
школи, на відміну від Закону України «Про загальну середню освіту», який
втратив чинність, та визначав санаторні школи як заклади загальної середньої
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освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування
та які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (ч. 2 ст. 9).
Відповідно до Положення про санаторну школу (затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 № 1026) санаторна
школа є закладом загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей,
що потребують тривалого лікування, який забезпечує здобуття загальної
середньої освіти та відновлення і зміцнення здоров’я учнів (вихованців), а
також надання їм медичної допомоги (п. 1). Профіль санаторної школи
визначається з урахуванням необхідності лікування відповідних захворювань:
1) для дітей з психоневрологічними захворюваннями; 2) для дітей, хворих на
сколіоз; 3) для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи;
4) для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання;
5) для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів
травлення; 6) для дітей, хворих на цукровий діабет; 7) для дітей з малими і
неактивними (фаза згасання) формами туберкульозу (п. 9). Режим роботи
санаторної школи визначається з урахуванням необхідності забезпечення
системності освітнього процесу і медичної допомоги та відповідно до профілю
санаторної школи (п. 13). Санаторна школа повинна мати в своєму штаті
медичних працівників для забезпечення надання учням (вихованцям)
необхідної медичної допомоги відповідно до профілю школи (п. 16).
Зазначене вище дозволяє зробити висновок про те, що санаторна школа
дозволяє поєднувати освітній процес з лікуванням дітей з важкими
захворюваннями, контролювати їх прогресування та здійснювати
профілактику виникнення ускладнень.
У чинній редакції пп. 8 п. 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту»
передбачено, що: з 2020 року санаторні школи (санаторні школи-інтернати)
припиняють набір учнів до 1-9 класів; засновники санаторних шкіл
(санаторних шкіл-інтернатів) протягом одного року з дня набрання чинності
цим Законом мають змінити тип таких закладів освіти на ліцеї з обов’язковим
збереженням у їх складі пансіонів; з 1 вересня 2024 року такі ліцеї
забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти.
Водночас у законопроекті пропонується у строк до 18.03.2021 фактично
припинити діяльність санаторних шкіл шляхом зміни типу таких закладів
освіти або припинити такі заклади освіти шляхом їх реорганізації
(без обов’язкового збереження у їх складі пансіонів) чи ліквідації.
У зв’язку з цим, зазначимо, що на розгляді Верховної Ради України
знаходяться низка законопроектів, які, окрім іншого, направлені на
відновлення діяльності санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів).
Це, зокрема, проекти законів України «Про внесення змін до Закону України
«Про повну загальну середню освіту» (щодо недопущення закриття та
забезпечення можливості подальшого функціонування санаторних шкіл
(санаторних шкіл-інтернатів))» реєстр. № 3371 (доопрацьований)
від 26.05.2020, «Про внесення змін до Закону України «Про повну загальну
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середню освіту» (щодо відновлення прав учасників освітнього процесу)»
від 05.05.2020 реєстр. № 3430 та «Про внесення змін до Закону України
«Про повну загальну середню освіту» щодо відновлення прав учасників
освітнього процесу» від 21.05.2020 реєстр. № 3430-1. Оскільки законопроект,
що розглядається, і зазначені вище законопроекти мають спільний предмет
регулювання, проблема стосується більше 16 тис. дітей, що перебувають в цих
закладах (п. 1 пояснювальної записки), а тому потребує комплексного
розгляду та вирішення, зазначені законопроекти доцільно розглядати разом.
Керівник Головного управління
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