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Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на
своєму засіданні 24.06.2020 року (протокол № 36) відповідно до статті 93
Регламенту Верховної Ради України розглянув 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» (реєстр. № 3719 від 23.06.2020 р.), поданий
народними депутатами України Гришиною Ю.М., Торохтієм Б.Г., Сушком П.М.
та іншими.
З метою забезпечення формування освітньої мережі органами місцевого
самоврядування у відповідності до потреб громади та забезпечення права
кожного на освіту законопроектом пропонується внести зміни до пункту 3
розділу Х Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про повну
загальну середню освіту» № 463 – ІХ від 16.01.2020 року в частині надання
можливості засновникам санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) трансформувати
мережу зазначених закладів з урахуванням інтересів усіх учасників освітнього
процесу, зокрема пропонується передбачити, що протягом одного року з дня
набрання чинності цим Законом засновники санаторних шкіл (санаторних шкілінтернатів) мають змінити тип таких закладів освіти на один з типів закладів
загальної середньої освіти, що передбачені Законом України «Про повну
загальну середню освіту», або припинити функціонування таких закладів
шляхом їх реорганізацій чи ліквідації. Майно реорганізованих чи ліквідованих
санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) має використовуватися 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 статей 80 і
81 Закону України «Про освіту» та статті 61 Закону України «Про повну загальну
середню освіту».
Враховуючи викладене та реагуючи на чисельні звернення органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, безпосередніх учасників
освітнього процесу, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та
інновацій ухвалив рішення про прийняття проєкту 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» (реєстр. № 3719 від 23.06.2020 р.), поданий

народними депутатами України Гришиною Ю.М., Торохтієм Б.Г., Сушком П.М.
та іншими за основу і в цілому як Закон.
Доповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Верховної Ради з
питань освіти, науки та інновацій Бабака С.В.
Також Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
ухвалив рішення звернутися до Верховної Ради України щодо включення
проєкту Закону України (реєстр. № 3719) до порядку денного третьої сесії
Верховної Ради України дев’ятого скликання.
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