
  

 

 

 

 

                                    ГРОМАДСЬКА РАДА 

 ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

02094 м. Київ, бул. Праці 1/1, тел..: 044 292 32 47 

e-mail: gr_dnipr2017@ukr.net, www. facebook.com/groups/gromadskarada2017 

 

ПРОТОКОЛ № 7 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  
                                                                        (позачергове, дистанційне) 

25 листопада 2019 року 

(чат Громадської ради у Viber) 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 34 особи. 

«Про Звернення до Голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, 

науки та інновацій Бабаку С.В. стосовно пропозицій до нової редакції Закону 

України «Про загальну середню освіту» 
 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації А.М. Павленка, який повідомив, що до Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

звернулась батьківська спільнота Дніпровського району м. Києва з 

проханням підтримати їх Звернення до Верховної Ради України стосовно 

нової редакції Закону України "Про загальну середню освіту" та враховуючи 

терміновість та нагальність цього питання попросив невідкладно розглянути і 

проголосувати Звернення до профільного комітету Верховної Ради України, 

що додається. 

В обговоренні питання взяли участь: Резниченко В.О., Лапін О.О. 

Вирішили: 
Затвердити Звернення до Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

освіти, науки та інновацій Бабаку С.В. стосовно пропозицій до нової редакції 

Закону України «Про загальну середню освіту, що додається. 

Голосували: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 1. 

Скріншот дистанційного голосування членів Громадської ради при  

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації додається. 

 

Голова 

Громадської ради               _______________  А.М. Павленко 

Секретар  

Громадської ради              _______________        І.М. Селюк 
 

mailto:gr_dnipr@ukr.net


Додаток 1  

до Рішення Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

Протокол № 7 від 25 листопада 2019 року  

 
 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                 Рішенням Громадської ради при  

Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

                                                           (протокол № 7 від 25 листопада 2019 року) 

 

 

Голові Комітету Верховної Ради  

України з питань освіти, науки та інновацій  

Бабаку С.В. 

 

Шановний Сергію Віталійовичу! 

 

         Євроінтеграційні зрушення в житті української спільноти, зростання 

конкурентної спроможності національної освіти дали поштовх для розвитку 

закладів нового типу – навчально-виховних комплексів, де навчання і виховання 

наших дітей відбувається в умовах  наступності, єдиних підходів до процесу,  від 

дошкільної ланки до школи І-ІІІ ступенів. 

Наразі, в Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 

розглядається нова редакція Закону України «Про загальну середню освіту», яка, 

нажаль, не передбачає такий тип закладу, як «навчально-виховний комплекс». 

Враховуючи те, що в ст.12 нової редакції Закону України «Про освіту»  визначено, 

що  всі види освіти можуть здобуватися як окремо так і у структурних підрозділах 

однієї юридичної особи, а також, позитивний досвід роботи навчально-виховних 

комплексів, батьківська громадськість звернулась до Комітету  Верховної Ради 

України з питання освіти, науки та інновацій щодо внесення в редакцію Закону 

України «Про загальну середню освіту» такого типу закладу «комплексний  заклад 

освіти» або «заклад комплексної освіти». 

Громадська рада при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

підтримує вище зазначене звернення батьківської громадськості. 

Це, на думку членів Громадська рада при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, допоможе врегулювати дане питання і діти однієї родини 

різної вікової категорії зможуть відвідувати один заклад освіти, що надзвичайно 

важливо.  

Просимо врахувати зазначені у зверненні зауваження та пропозиції при розробці 

нової редакції Закону України «Про загальну середню освіту». 

 

Додаток: на 2 арк. 

 

З повагою 

Голова громадської ради                                                                 Анатолій Павленко 

 

 

 

 



Додаток до листа  

Громадської ради при Дніпровській районній 

 в місті Києві державній адміністрації 

№    від  25 листопада 2019 року 

 

 

Голові Комітету Верховної Ради  

України з питань освіти, науки та інновацій  

Бабаку С.В. 

 

Шановний Сергію Віталійовичу! 

 

У зв’язку із активним обговоренням у суспільстві та освітянському середовищі 

законопроєкту від 29.08.2019р. №0901 «Про повну загальну середню освіту», який 

визначає правові організаційні та економічні засади функціонування і розвитку 

системи середньої загальної освіти,  та, зважаючи, що позиція профільного 

Комітету Верховної Ради України під час його розгляду є визначальною, 

батьківська громада  Дніпровського району м. Києва звертається до Комітету з 

таких питань. 

Зазначений вище законопроєкт є надзвичайно важливим, адже ним буде визначено 

засади організації загальної освіти наших дітей, від рівня та ефективності якої буде 

залежати майбутнє української держави.  

Безумовно, нова редакція цього Закону потрібна. Це не тільки зумовлено вимогами 

сучасності, а й необхідністю вдосконалення організації системи національної 

освіти в цілому.  

Законопроєкт у ст.35 визначає типи закладів освіти, що забезпечують здобуття  

повної загальної середньої освіти. 

Проте, наявна його редакція містить ряд юридичних колізій між правовими 

нормами, насамперед, концептуального характеру, які ведуть до порушення 

системності правового регулювання, знижуючи його ефективність. Крім того, є 

потреба в узгодженні його положень із нещодавно прийнятим Верховною Радою 

України Законом України «Про освіту», а саме, у ст.12 Закону України «Про 

освіту» визначено, що початкова, базова середня, профільна освіти можуть 

здобуватись в окремих закладах освіти або у структурних підрозділах однієї 

юридичної особи. 

У зв’язку з цим необхідно згадати про статтю Конституції України, де визначено, 

що «права  і свободи людини та їхні гарантії визначають зміст і спрямованість 

держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність, утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави». 

Отже, будь-яка реформа має розглядатися саме через призму людини, відповідати 

запитам суспільства, обов’язково мати зворотній зв’язок та сприйняття громадою, 

як необхідну передумову для її успішної реалізації. 

У контексті цього, варто зазначити, що останнім часом  найкращим чином, 

зарекомендували себе комплексні освітні заклади повного дня, які мають у своєму 

складі різні підрозділи відповідного рівня освіти та забезпечують її безперервність. 

У таких закладах діти впродовж усього навчального дня перебувають під 

патронатом учителів та інших педагогічних працівників.   

Саме такі заклади мають попит у батьківської громадськості та повинні стати 

основою національної системи загальної освіти. 

Натомість у даному законопроєкті прослідковується бажання до фрагментарного 

підходу в питанні визначення  типів навчальних закладів. Крім того, надається 



перевага відокремленню профільної школи як самостійної юридичної особи. Таку 

форму як  комплексний освітній заклад, взагалі  не визначено.  

Водночас, крім освітніх переваг, такий заклад дозволяє ефективно  

використовувати наявну матеріальну базу, скоротити витрати на будь-які закупівлі 

та зменшити витрати на утримання управлінсько-адміністративної ланки.  

До того ж, заклади такого типу виконують важливі і соціальні функції, як-то: 

запобігання дитячої бездоглядності та профілактика правопорушень у дитячому 

середовищі.  

Ураховуючи викладене, просимо в статті 35 законопроєкту передбачити такий тип 

загальноосвітнього закладу, як «комплексний  освітній заклад», до складу якого 

можуть входити різні структурні підрозділи відповідного рівня освіти, зокрема ті, 

що не мають статусу юридичної особи. Необхідні зміни пропонуємо  внести й до 

статті 12 Закону України «Про освіту», де навчальне об’єднання  визначено як 

сукупність винятково окремих юридичних осіб.  

Також, варто зазначити щодо питання оплати праці педагогічних працівників. 

Безумовно, що професія вчителя є творчою, а тому, має передбачати, насамперед, 

професійне зростання. Для цього, окрім іншого, мають бути визначені й 

матеріальні стимули. Натомість, цьому питанню законопроєкт належної уваги не 

приділяє. 

Необхідно також звернути увагу на те, що в законопроєкті безпідставно 

ототожнено такі поняття, як «базова середня освіта» й «гімназія». По суті, цим 

утрачена можливість для розвитку обдарованих дітей, що невдовзі матиме 

негативні наслідки й не лише в частині зниження рівня загальної освіти, а й в 

частині спонукання до виїзду обдарованих дітей із країни для здобуття ними 

якісної фундаментальної освіти відповідного рівня.  

За територіальним критерієм, який помилково був визначений ключовим для 

загальноосвітньої реформи, можна і так само приймати до спортивних секцій, на 

роботу тощо. Результат спрогнозувати не складно. 

Ураховуючи викладене, просимо розглянути  ці питання на засіданні Комітету та 

відповідним чином їх підтримати. 

Адже питання людського потенціалу нації в умовах глобалізації освіти 

надзвичайно важливе, тим більше, що вже лунають певні гіпотези щодо появи  

перших держав без чітко визначених адміністративних кордонів. 

Отже, потенціал націй і є індикатором її розвитку та майбутнього.  

 

З повагою - батьківська громада Дніпровського району міста Києва 

 

Всього 2110 підписів. 

 

Відповідь просимо надіслати Тимчуку Юрію Олексійовичу м.т.067-508-65-93, 095-

513-22-77, ел.пошта: Montazhnick@ukr.net, адреса: м.Київ, в.Алма-Атинська, 41а, 

кв.71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до Рішення Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

Протокол № 7 від 25 листопада 2019 року 

 

Скріншот дистанційного голосування членів Громадської ради при  

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

 











 
 

 


