
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської 

обласної ради до Президента України, Верховної 

Ради України щодо доопрацювання законопроєкту  

«Про повну загальну середню освіту» 

 

           

 

 

 

          Тридцять друга  

          позачергова сесія  

          сьомого скликання 

 
 

На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою забезпечення прав дітей, які потребують тривалого лікування та 

реабілітації, можливості здобувати якісну загальну середню освіту одночасно з 

отриманням медичної допомоги в санаторних школах обласна рада  

 

  

ВИРІШИЛА: 

  

 

1. Прийняти Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України щодо доопрацювання 

законопроєкту «Про повну загальну середню освіту»  (додається). 

  

2. Надіслати текст цього Звернення Президенту України, Верховній Раді 

України.  
 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                         Вікторія МОСКАЛЕНКО 
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  Додаток 

            до рішення обласної ради 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів обласної ради Миколаївської області про   скасування рішення 

від 16.01.2020 року  стосовно  прийняття   проєкту закону «Про повну 

загальну середню освіту» 

 

16 січня 2020 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні 

новий законопроєкт України «Про повну загальну середню освіту», яким 

передбачено припинення роботи санаторних шкіл-інтернатів (підпункт 8, пункт 

З , розділу X «Прикінцеві та перехідні положення»). 

Вбачається, що зазначений законопроєкт суперечить Закону України       

«Про освіту», прийнятий у 2017 році в частині визначення типів закладів 

освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, серед яких 

зазначено санаторну школу як заклад загальної середньої освіти з відповідним 

профілем для дітей, які потребують тривалого лікування (пункт 2 статті 9). На 

виконання зазначеного Закону Постановою Кабінету Міністрів України від 21 

листопада 2018 року № 1026 затверджено Положення про санаторну школу. 

 У Миколаївській області чотири санаторні щколи-інтернати (школи) для 

дітей, хворих на сколіоз, із захворюваннями серцево-судинної системи, з 

малими затухаючими формами туберкульозу, з неспецифічними 

захворюваннями органів дихання.  Це єдиний тип закладу загальної середньої 

освіти, в якому хворі діти проходять реабілітацію спільно з навчанням. 

В санаторних школах є діти, стан здоров’я яких не дозволяє перебування 

у сім’ях (діти із малими та затухаючими формами туберкульозу, діти із сімей, в 

яких батьки або близькі родичі хворіють на відкриту форму туберкульозу), 

діти, які під час навчання у закладі освіти потребують обов’язкового медичного 

контролю та надання долікарської допомоги (діти із захворюваннями серцево-

судинної системи), діти, які потребують особливих умов навчання та тривалого 

лікувального процесу - чергування навчальних занять з лікувальною фізичною 

культурою та плаванням (діти із захворюваннями на сколіоз). 

У закладах одночасно працюють медичні та педагогічні працівники, 

передбачено режим подовженого дня, цілодобове перебування.  Це дає кожній 

дитині можливість і підтримувати здоров’я, і набувати потрібні знання та 

компетентності. Саме завдяки санаторним закладам освіти діти з певними 

діагнозами не стають дітьми з обмеженими можливостями. 

Санаторні школи-інтернати області мають сучасну матеріально- 

технічну базу, в них створено оптимальні умови для здобуття повної загальної 

середньої освіти, відновлення і зміцнення здоров’я учнів відповідно до їх 

профілю. В закладах сформовано колективи висококваліфікованих педагогів та 

медичних працівників. Кількість хворих дітей, які потребують навчання та 

лікування в таких школах, на жаль, щороку збільшується. 
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         Прийняття Закону України «Про повну загальну середню освіту» в даній 

редакції знищить такі заклади,   санаторні школи, позбавить права дітей, які 

потребують тривалого лікування та реабілітації, можливості здобувати якісну 

загальну середню освіту одночасно з отриманням  реабілітаційних, лікувально-

оздоровчих послуг. 

         Вимоги  статті 22 Конституції України забороняють при прийнятті нових 

законів або внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу 

існуючих прав і свобод. Конституція України має найвищу юридичну силу. 

Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції 

України і повинні відповідати їй. 

        Враховуючи зазначене вище, висловлюємо сподівання на   прийняття 

постанови Верховною Радю України про скасування рішення від 16.01.2020   

про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проєкту закону 

«Про повну загальну середню освіту». 

 

 

  

 

Прийнято на тридцять другій  

позачерговій сесії обласної ради 

сьомого скликання  ___ березня 2020 

року 


