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Шановний пане Романе! 
 

За дорученням Міністерства освіти і науки України Ваш запит  
від 20.08.2020 щодо інформації про заклади загальної середньої освіти 
розглянуто у межах повноважень. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» (далі - Закон) публічна інформація – це відображена  
та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, 
що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних 
повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених Законом. 

Таким чином публічна інформація – це готовий продукт, який отриманий 
або створений в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 
обов’язків, та заздалегідь відображена або задокументована будь-якими 
засобами та на будь-яких носіях інформація.  

З огляду на вказане, необхідною ознакою публічної інформації  
у розумінні Закону є її попередня фіксація. Закон регулює відносини щодо 
доступу до інформації, яка вже існує, і не вимагає у відповідь на запит 
створювати певну інформацію.  

В межах реалізації своїх повноважень Управління освіти і науки 
облдержадміністрації володіє інформацією: 

До п.1. У 2020 році ліквідовано 3 школи, призупинено освітній процес  
в 1-ому закладі, реорганізовано 40 шкіл (пониження ступеня, утворення філії 
опорного закладу). Відповідно до законодавства рішення про закриття, 
реорганізацію, перепрофілювання діяльності закладу загальної середньої освіти 
приймає засновник. 
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До пп. 2,3. За оперативними даними органів управління освітою станом 

на 01.09.2020 в області функціонує 531 заклад загальної середньої освіти, тому 
числі, у сільській місцевості – 368. 

До пп. 4. Управління освіти і науки облдержадміністрації не володіє 
даною інформацією, оскільки такі дані не відображаються у статистичній 
звітності. 

До пп. 5, 10.  Відповідно до статті 7 Бюджетного кодексу України 
самостійність місцевих бюджетів забезпечується закріпленням за ними 
відповідних джерел доходів бюджету, правом відповідних органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування визначати напрями використання 
бюджетних коштів відповідно до законодавства України, правом відповідних 
місцевих рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати 
та затверджувати відповідні місцеві бюджети. 

У зв’язку з цим, Управління освіти і науки облдержадміністрації  
не володіє даною інформацією. Оскільки такі показники не відображаються  
у фінансовій та статистичній звітності.  

До п.6. Значне зменшення кількості учнів за останні роки в окремих 
регіонах призвело до незавантаження закладів освіти та надзвичайно високої 
вартості утримання 1 школяра. До прикладу, найбільша вартість утримання 
одного учня за 2019 рік становила у Коломицькому НВК І ступеня – 76,8 грн., 
Степанівській ЗОШ І-ІІ ступенів – 63,3 тис грн. Драбівського району,  
у Скориківській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 65,9 тис грн., Броварківському НВК  
І-ІІ ступенів – 63,5 тис грн., Синьооківському НВК І-ІІ ступенів – 69,4 тис грн. 
Золотоніського району, у Кислинській ЗОШ І ступеня – 69,2 тис грн., 
Попівській  ЗОШ І- ІІ ступенів – 62,0 тис грн. Маньківського району, 
Пастирській ЗОШ І-ІІ ступенів – 84,5 тис грн., Голов’ятинській ЗОШ  
І-ІІ ступенів – 59,2 тис грн. Смілянського району, у Зеленьківській ЗОШ  
І-ІІ ступенів – 59,7 тис грн., Колодистенський  НВК І-ІІІ ступенів – 58,1 тис грн. 
Тальнівського району. 

До п.7. Середня вартість утримання одного учня в Черкаській області  
у 2019 році становила 26,1 тис грн. 

До п. 8. Середня вартість утримання одного учня по місту Черкаси  
у 2019 році – 17,5 тис грн. 

До п. 9. Підвезення учнів до місць навчання і додому забезпечується  
224 шкільними автобусами. 
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