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Щодо трансформації санаторних 

шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) 
  

 

Шановні колеги! 

 

Відповідно до підпункту 8 пункту 3 розділу X «Прикінцевих та 

перехідних» положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

(далі - Закон) засновники санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) 

протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом (до 18 березня 

2021 року)  мають змінити тип таких закладів освіти на ліцеї з обов’язковим 

збереженням у їх складі пансіонів.  У разі, якщо санаторна школа (санаторна 

школа-інтернат) функціонуватиме до встановленого Законом терміну набір 

учнів до 1-9 класів у такі заклади освіти з 2020 року припиняється. У разі 

зміни типу закладу на ліцей, набір учнів у новий заклад відбувається 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

З 1 вересня 2024 року ліцеї забезпечуватимуть здобуття виключно 

профільної середньої освіти. Протягом перехідного періоду (2020 - 2024 рр.) 

зазначені заклади  можуть  функціонувати як ліцеї, зі збереженням 

початкової школи та гімназії. Протягом перехідного періоду засновникам і 

колективам таких закладів освіти першочергово рекомендуємо спільно: 

 розробити траєкторію та дорожню карту реорганізації закладу 

(окремі регіони  це завдання вже успішно виконали); 

 прорахувати потенційні можливості закладу освіти аби виконати з 

2024 року вимогу Закону щодо 4 класів на паралелі. Якщо за жодних 

обставин виконати таку норму неможливо, варто подумати про реорганізацію 

ліцею в інший тип закладу освіти або іншої бюджетної установи чи закладу; 

 визначитися з профілем (профілями) такого ліцею з урахування 

інтересів жителів відповідної територіальної громади (громад). Перелік 

профілів буде визначений Положенням про ліцей, що наразі розробляється 

МОН. Проте питання визначення профілю натепер не є принциповим, 

оскільки таке рішення має бути прийняте не пізніше 2024 року; 
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 вивчити потребу у функціонуванні в ліцеї початкової школи та 

гімназії, ураховуючи,  що з 2024 року ліцей не може мати у своїй структурі 

початкової школи, крім мистецьких та спортивних ліцеїв і закладів освіти, які 

діють згідно з міжнародними угодами; 

 поінформувати колективи та батьків учнів про зміну типу 

закладу. 

Приймаючи рішення про реорганізацію закладу освіти, засновник 

відповідно до частини другої статті 32 Закону зобов’язаний забезпечити 

учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на 

відповідному рівні. Також,  відповідно до Закону учням початкової школи 

має бути забезпечена можливість здобути повну загальну середню освіту в 

тому закладі, у якому вони вже навчаються (тобто ліцею, створеному на базі 

санаторної школи (санаторної школи-інтернату)). 

Частиною шостою статті 25 Закону України «Про освіту» визначено, 

що засновник закладу освіти зобов’язаний забезпечити утримання та 

розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, 

достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов, 

забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти 

безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу. Тому, 

рішення про використання медичної бази санаторних шкіл (санаторних шкіл-

інтернатів) приймає засновник. Вона може бути використана під час 

функціонування ліцею, зокрема, шляхом створення відповідного 

структурного підрозділу для надання медичних послуг (в тому числі, 

платних) за умови наявності ліцензії на здійснення відповідної господарської 

діяльності. 

Також звертаємо увагу, що згідно з пунктом 11 частини 1 статті 15 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань» внесення змін до установчого 

документа юридичної особи (статуту закладу освіти) оформляється шляхом 

викладення його в новій редакції. Отже, засновник має забезпечити 

підготовку нової редакції установчого документа з включенням до нього усіх 

необхідних змін, пов’язаних із реалізацією Закону та затвердити його у 

визначеному порядку. 

Установчі документи розробляються відповідно до Законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», а також 

відповідних підзаконних актів (у частині, що не суперечить зазначеним 

законам). Звертаємо увагу на необхідність використання в статутах нової 

термінології зазначених Законів. 

Зважаючи на вищевикладене, просимо вжити заходів щодо 

трансформації санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) відповідно до 

вимог чинного законодавства та звернутися до обласних рад з проханням 

прийняти відповідні рішення. 



   

Скановані копії звернень, проєктів рішень чи прийнятих  рішень 

обласних рад просимо надіслати до 30 червня 2020 року до Директорату 

дошкільної, позашкільної та  інклюзивної освіти МОН на електронну пошту: 

inclusion@mon.gov.ua. 

 

З повагою 

 

Т. в. о. Міністра                                                                 Любомира МАНДЗІЙ 

 

 

 

 

 

 

 
Сальков В.В. 
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