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 Юлії 

(через сайт «Доступ до Правди») 

Шановна Юліє! 

У відповідь на Ваш лист повідомляємо, що обговорення і роз’яснення 

щодо перепрофілювання шкіл міста працівники відділу освіти Уманської 

міської ради розпочали з лютого місяця 2020 року. Проведено обговорення в 

педагогічних колективах усіх закладів загальної середньої освіти міста. 

Організовано анкетування серед педагогічних працівників шкіл щодо 

визначення типу закладу, в який було б доцільно перепрофілювати школу. 

Проведені співбесіди з директорами шкіл та їх заступниками щодо аналізу 

матеріально-технічного забезпечення, кадрового складу та контингенту учнів 

з метою врахування при зміні мережі. Проте через невідповідність розділу VІ 

«Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України та 

статті 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту» виникли 

запитання щодо термінів переходу закладів освіти до функціонування в 

новому статусі.  

З метою з’ясування ситуації щодо розбіжностей розділу VІ «Прикінцеві 

та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та статті 35 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», за сприяння народного 

депутата України Антона Яценка, 24.12.2020 відбулася зустріч з Міністром 

освіти і науки України Сергієм Шкарлетом. Після отримання офіційного 

роз’яснення Міністерства освіти і науки України щодо термінів приведення 

установчих документів закладів освіти до вимог чинного законодавства, не 

втративши можливості отримання державної субвенції на оплату праці 

педагогічним працівникам, на офіційних сайтах виконавчого комітету 

Уманської міської ради та відділу освіти Уманської міської ради буде 

розміщена відповідна інформація щодо плану реорганізації закладів освіти в 

місті.  

Крім того інформуємо, що до робочої групи з питань реорганізації 

закладів загальної середньої освіти будуть включені представники 

батьківської громади.  

 

Заступник міського голови       О. В. Чепка 
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