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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ВИСНОВОК
на проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для
запровадження якісної профільної середньої освіти» (реєстр. 4629-1),
підготовлений до другого читання
Відповідно Закону України «Про Регламент Верховної Ради України (глава
20, статті 116, 117, 118, 119) на засіданнях Комітет Верховної Ради України з
питань освіти, науки та інновацій 7 червня 2021 року (протокол № 69) та
24 червня 2021 року (протокол № 72) розглянув пропозиції, поправки, що
надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проєкту Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів
формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої
освіти» (реєстр. № 4629-1), який прийнято Верховною Радою України за основу
13.04.2021 року (Постанова Верховної Ради України № 4629-1-ІХ від 13.04.2021
р.).
Прийнятим за основу законопроєктом на законодавчому рівні пропонується
врегулювати питання щодо формування мережі ліцеїв для запровадження якісної
профільної повної загальної середньої освіти. Зокрема, проєктом пропонується:
1) внести доповнення до Закону України «Про освіту» щодо закріплення на
законодавчому рівні терміну «безпечне освітнє середовище», що визначається як
сукупність умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам
освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди тощо; 2) внести
зміни до Закону України «Про повну загальну середню освіту», передбачивши
правові підстави для функціонування нової державної установи, що
забезпечуватиме надання освітніх послуг у сферах дошкільної, повної загальної
середньої та позашкільної освіти дітям, які перебувають на стаціонарному
лікуванні в закладах охорони здоров’я України; функціонування опорних
заклади освіти, що забезпечують здобуття не лише початкової та базової
середньої освіти, а й можуть забезпечувати здобуття профільної середньої освіти
(стаття 13); розширити перелік засновників ліцеїв, включивши до них
«представницькі органи інших територіальних громад, які спроможні
забезпечити функціонування ліцею відповідно до вимог законодавства» (абзац 4
статті 32) та виключити дискусійні норми про те, що розвиток мережі
комунальних закладів загальної середньої освіти забезпечують Верховна Рада

Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, а розвиток
мережі комунальних ліцеїв планують та забезпечують Верховна Рада
Автономної Республіки Крим, обласні та міські ради (міст з населенням більше
50 тисяч); визначити чіткі вимоги до започаткування та провадження освітньої
діяльності комунального ліцею, виконання яких має забезпечити засновник
(створення окремої юридичної особи, функціонування не менше чотирьох класів
протягом 10-12 років навчання, формування безпечного, інклюзивного та
цифрового освітнього середовища та належної матеріально-технічної бази
включаючи швидкий Інтернет, харчування, підвезення учнів і педагогічних
працівників з дотриманням часової норми або пансіонне проживання учнів в разі
її перевищення, виконання вимог стандарту профільної середньої освіти та
інших вимог, визначених законодавством, зокрема Законом, положенням про
ліцей і ліцензійними умовами (абзац 6 статті 32); відтермінувати до 2027 року
набрання чинності окремими нормами Закону щодо функціонування у
комунальних ліцеях не менше чотирьох класів протягом 10-12 років навчання,
юридичного виокремлення початкових шкіл, гімназій, ліцеїв включно з
приведенням у відповідність статутів; дозволити представницьким органам
територіальних громад усіх рівнів виконувати функції засновників ліцеїв до 01
вересня 2027 року, тобто до терміну повноцінного впровадження трирічної
старшої профільної школи на базі трансформованої мережі з утворенням нових
ліцеїв (пункт 3 прикінцевих та перехідних положень); зобов’язати Верховну Раду
Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські ради
до 01 вересня 2024 року затвердити плани формування ефективної мережі
закладів середньої освіти, з урахуванням вимог Закону до ліцеїв, безпечного,
інклюзивного та цифрового освітнього простору, демографічних показників
розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, спроможності
територіальних громад, профілізації старшої профільної школи і необхідності
охоплення на відповідній території усіх профілів навчання, визначених
законодавством, з метою гарантування і забезпечення права кожного учня на
вибір відповідного профілю навчання (пункт 52 «Прикінцевих та перехідних
положень»); зобов’язати засновників ліцеїв до 01 вересня 2027 року забезпечити
виконання затверджених з урахуванням вимог Закону планів формування
ефективної мережі закладів середньої освіти.
За результатами розгляду пропозицій суб’єктів права законодавчої
ініціативи було підготовлено порівняльну таблицю законопроєкту до другого
читання, яка містить 78 пропозицій і поправок, з них 17 – враховано, 13 –
відхилено, 8 – враховано частково, 40- враховано редакційно.
Враховуючи викладене, керуючись пунктами 5, 6 частини першої статті 16
Закону України «Про комітети Верховної Ради України», пунктом 3 частини
першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив цей
висновок та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за
результатами розгляду в другому читанні проєкту Закону України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування
ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти» (реєстр. № 46291), прийняти його в другому читанні та в цілому.

Порівняльна таблиця до другого читання додається.
Доповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні
Верховної Ради України визначено заступника Голови Комітету
Колебошина Сергія Валерійовича.
Голова Комітету
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