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Шановна пані Надіє!

Міністерство культури та інформаційної політики України в               

межах компетенції розглянуло Ваше звернення (вх. реєстраційний МКІП                  

№ Н-73/21 від 29.01.2021) та повідомляє.
Правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку 

системи загальної середньої освіти визначені законами України «Про повну 

загальну середню освіту», «Про освіту» та іншими актами законодавства.
Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної 

середньої освіти визначені статтею 35 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту». Відповідно до частини п’ятої статті 35 зазначеного Закону в 

системі спеціалізованої освіти здобуття повної загальної середньої освіти 

забезпечують заклади спеціалізованої освіти, зокрема, мистецький ліцей.

Мистецький ліцей - заклад спеціалізованої мистецької освіти, що 

забезпечує здобуття початкової та профільної мистецької освіти одночасно із 
здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях. 
Мистецький ліцей залежно від засновника (засновників) може діяти як 

державний, комунальний, приватний чи корпоративний заклад освіти, який у 

своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про культуру», іншими актами 

законодавства, зокрема, Положенням про мистецький ліцей, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1313 та 

власним статутом.
Відповідно до частини четвертої статті 31 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» у складі закладів загальної середньої освіти може 

функціонувати позашкільний підрозділ.
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Пунктом 6 Положення про мистецький ліцей, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1313, передбачено, 
що мистецький ліцей діє на підставі статуту, який розробляється на основі 
цього Положення та затверджується засновником (засновниками) або 

уповноваженим ним (ними) органом. Статут мистецького ліцею повинен 

обов’язково містити інформацію, передбачену частиною другою статті 33 

Закону України «Про повну загальну середню освіту».
Відповідно до статті 1 Закону України «Про позашкільну освіту» 

мистецька школа - заклад спеціалізованої мистецької освіти: музична, художня, 
хореографічна, хорова, школа мистецтв тощо, який надає початкову мистецьку 

освіту. Мистецька школа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції 
України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 

культуру», інших законів України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, наказів Міністерства культури та інформаційної політики 

України, рішень засновників мистецьких шкіл, у тому числі місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятих в межах їх 

повноважень, визначених законами України, а також Положенням про 

мистецьку школу, затвердженим наказом Міністерства культури України                   

09 серпня 2018 року № 686, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України                 

03 вересня 2018 р. за № 1004/32456 та власним статутом.

З повагою
Державний секретар Ярема ДУЛЬ

Тимошенко Ілона 234-21-12
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