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Директорат дошкільної та шкільної освіти
пр. Перемоги, 10 м. Київ, 01-135, тел.(044)481-47-58, факс (044)481-32-87, e-mail: dps@mon.gov.ua

Кременчуцька районна рада, 
вул. Соборна, 14/23, 
м. Кременчук,
Полтавська область, 39600

За результатами розгляду звернення депутатів Кременчуцької районної 
ради, надісланого до Кабінету Міністрів України, щодо недопущення закриття 
закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості в межах компетенції 
повідомляємо.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у 
галузі загальної середньої освіти в межах їх компетенції, зокрема, забезпечують 
реалізацію державної політики у сфері загальної середньої освіти на відповідній 
території; виконують функції засновника закладів загальної середньої освіти на 
відповідній території; забезпечують соціальний захист педагогічних 
працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів 
(вихованців).

Наразі Міністерством освіти і науки здійснюються системні кроки, 
спрямовані на покращення якості загальної середньої освіти на основі 
компетентнісного підходу, подолання територіальних відмінностей в якості 
освіти та розбудови нового освітнього середовища - безпечного, розвивального 
та комфортного. Триває розбудова системи забезпечення якості освіти.

Позиція МОН щодо формування та функціонування спроможної 
освітньої мережі залишається сталою:

- забезпечення якісної освіти для кожної дитини;
- забезпечення системності та безперервності надання освітніх послуг 

(дошкільна, загальна середня та позашкільна освіта);
- ефективне використання ресурсів (кадрових, інфраструктурних, 

фінансових, матеріально-технічних тощо).
Зазначені підходи реалізуються, зокрема у проекті Закону України «Про 

повну загальну середню освіту» (далі - законопроект).
Законопроект прийнято у першому читанні Верховною Радою України 

VIII скликання. Відповідно до частини другої статті 106 Закону України «Про 
регламент Верховної Ради України». Законопроект є перехідним і має бути 
підготовленим до розгляду у другому читанні Верховною Радою України IX 
скликання. Відповідна робота щодо підготовки законопроекту наразі 
провадиться у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та 
інновацій.
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Для належного опрацювання всіх правок, поданих народними 
депутатами України до законопроекту, у тому числі тих, що пов’язані з 
урегулюванням трудових відносин та оплати праці педагогічних працівників, 
Комітетом створено робочу групу, до складу якої було включено представників 
всіх ключових груп стейкхолдерів - керівники органів управління у сфері 
освіти, педагогічні працівники, експерти, представники громадських 
організацій та батьківської спільноти, представники профспілкових організацій 
різних рівнів.

Зараз робота над законопроектом триває, його оновлену редакцію буде 
передано Комітету робочою групою для прийняття відповідного рішення.

Водночас зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони лише мають 
інформаційний характер і не встановлюють правових норм.
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