
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО 

ОБГОВОРЕННЯ 

 

 

1. Найменування організатора громадського обговорення: Тернівська сільська 
рада. 

2. Мета: врахування думки жителів Тернівської громади щодо ліквідації, 
реорганізації та припинення діяльності закладів загальної середньої освіти на 

території Тернівської сільської ради. 

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проєкту щодо 
реорганізації та припинення діяльності закладів загальної середньої освіти на 

території Тернівської сільської ради. 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту»: 

1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну 

типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники). 

2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до 

законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а 

також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади. 



Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих 
юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), 

приймають районні, міські, сільські, селищні ради. 

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі 
гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) 

приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти. 

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний 
враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері 

загальної середньої освіти. 

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник 
зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної 

середньої освіти на відповідному рівні освіти. 

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості 

допускаються лише після громадського обговорення проєкту, відповідного 
рішення засновника. 

Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Типи закладів 

освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти: 

1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують: 

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти; 

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти; 

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти. 

Конституція України (ст. 143) 

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними 
органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують 

комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за 

їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до 
їхньої компетенції. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26) «Реорганізація або 

ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за 
рішенням місцевої ради». 

 Закон України «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з 

підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у 
відповідність із Законом здійснюється протягом п'яти років з дня набрання 

чинності Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону засновникам 
закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі 

документи закладів освіти у відповідність із Законом. Таким чином установчі 

документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути 
переоформлені до 28 вересня 2022 року. 



Станом на сьогодні на території Тернівської сільської ради функціонують 5 ЗЗСО, 
з них:1 ліцей, 1 ЗЗСО І-ІІ ступенів і 3 початкові школи. Розрахункова 

наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та 
щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з 

державного бюджету, яка передбачена на заробітну плату педагогічних 

працівників. 

Вартість утримання одного учня в ЗЗСО Тернівській сільській раді становить: 

Тернівський ліцей – 41тис.552грн., Малосмілянська початкова школа – 80 

тис.750грн, Попівська початкова школа – 111 тис. 638грн, Сердюківська 

початкова школа – 130 тис. 773 грн. Пастирський ЗЗСО І-ІІ ступенів –241 350 

тис. грн. 

Кількість дітей, що здобувають освіту в 5 школах складає 240 учнів. Значна 
видаткова частина бюджету Тернівської громади використовується на 

забезпечення надання освітніх послуг. Школи з нижчою фактичною 
наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними 

комунальними установами (у перерахунку на одного учня).  

Так, у Пастирській ЗЗСО І-ІІ ступенів навчається лише 9 учнів. Саме 

приміщення має площу в 3177, в закладі працює 5 педагогів, один з яких 

сумісник та 6 технічних працівників.  Наявність класів в закладі відсутня, учні 

здобувають індивідуальну форму навчання. 

Згідно статі 12 частини 2 ЗУ «Про повну загальну середню освіту» кількість 

учнів у класі становить не менше 5 учнів. Мережа Пастирського ЗЗСО І-ІІ ст..на 

2021-2022 навчальний рік становить: 

класи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кількість 

учнів 

2 - 2 1 - 1 1 1 1 

 Перспектива на 2022-2023 рік до 1 класу йтиме 1 дитина. 

Розпорядник коштів, керуючись пунктом 28 Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, 

затвердженого КМУ від 28.02.2002 року №228, встановлює, що витрати повинні 
бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Надмірні витрати на 

утримання ЗЗСО позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у 

розвиток шкіл, щоб забезпчити більш високу якість освітніх послуг. 

Створення об'єднаної громади надало жителям наших сіл можливість для 

формування ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому 

рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади. 

Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення 
єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних 

ресурсів, їх спрямування на задоволення якісних освітніх потреб учнів та 
вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків. 



Отже, можливими варіантами вирішення питання щодо перспективного 
планування спроможної освітньої мережі на території Тернівської сільської ради 

пропонуються на розгляд та громадське обговорення за наступним планом: 

1. Відповідно до вищеперерахованих Постанов та Законів провести ліквідацію, 
реорганізацію та припинення діяльності закладів освіти, засновником яких є 

Тернівськасільска рада, наступним чином: 

- Припинити діяльність Пастирського закладу загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів Тернівської сільської ради  шляхом ліквідації юридичної особи. 

 

ПРОЄКТ 

Танцюра А.В. 

 

 
 

ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

 

РІШЕННЯ 

 

 

___.__   .2022                         №  
 

 

Про припинення юридичної особи Пастирського  

закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

Тернівської сільської ради шляхом ліквідації 
 
 

З метою створення належних умов для здобуття якісної освіти та 

упорядкування мережі закладів загальної середньої освіти Тернівської 

територіальної громади, враховуючи результати громадського обговорення, 

рішення Тернівської сільської ради №25- 6/VIII від 22.02.2022 , __Тернівська 

сільська рада, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

України», ст. 25 Закону України «Про освіту», ст. 32 «Про повну загальну 

середню освіту», відповідно до ст.ст. 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу 

України та ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» 

 

ВИРІШИЛА: 

 



1. Припинити діяльність Пастирського закладу загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів Тернівської сільської ради (код ЄДРПОУ 33319181) шляхом ліквідації 

юридичної особи. 

Місцезнаходження: 20756, с.Пастирське, вул. Михайла Брайчевського, 2, 

Черкаський район, Черкаська область 

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення діяльності (ліквідації) 

Пастирського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Тернівської сільської 

ради (код ЄДРПОУ 33319181) (додаток додається). 

3. Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії: Тернівська сільська рада.  

4.  Установити, що з моменту набрання чинності цим рішенням до ліквідаційної 

комісії переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи, 

яка припиняється. Ліквідаційна комісія діє від імені та в інтересах юридичної 

особи, яка припиняється у відносинах з третіми особами, має право вчиняти 

юридичні дії від імені юридичної особи, в тому числі право першого підпису та 

виступати в суді від імені юридичної особи, яка припиняється 

5. Ліквідаційній комісії: 

5.1. В установленому законом порядку протягом трьох робочих днів з дати 

прийняття цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну 

реєстрацію, про ліквідацію юридичної особи та подати необхідні документи для 

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців відповідних записів. 

5.2. Забезпечити здійснення усіх організаційно–правових заходів, пов’язаних з 

ліквідацією юридичної особи, відповідно до вимог законодавства. 

5.3. Провести інвентаризацію майна Пастирського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів Тернівської сільської ради (код ЄДРПОУ 33319181). 

6. Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Тернівської сільської 

ради (Танцюрі Анні Вячеславівні) забезпечити проведення ліквідації 

Пастирського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Тернівської 

сільської ради) відповідно до норм чинного законодавства України. 



7. Керівнику Пастирського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

Тернівської сільської ради Дахно Світлані Василівні, попередити працівників про 

ліквідацію закладу освіти з дотриманням вимог чинного законодавства. 

8. Розпочати ліквідацію та проведення необхідних ліквідаційних процедур 

відповідно до чинного законодавства з 01.06.2022 після завершення навчального 

року  

9.  Відділу освіти, культури, молоді та спорту Тернівської сільської ради розробити 

організоване підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, 

роботи та до місця проживання відповідно до розкладу уроків.  

10. Відділу освіти, , культури, молоді та спорту Тернівської сільської ради подати 

пропозиції щодо майбутнього використання приміщень Пастирського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Тернівської сільської ради 

11. Відповідальність за організацію  виконання  даного рішення покласти на 

начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту Танцюру А.В. 

12.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

регламенту, депутатської етики, забезпечення законності, запобігання корупції, з 

питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту 

населення. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                      Юрій КРИВДА 

 

 

 

 

 

 
Додаток 1 

                                                                      до рішення                                                                     

від __.___. 2022року № ___ 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення діяльності (ліквідації) 

Пастирського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Тернівської 

сільської ради (код ЄДРПОУ 33319181). 

 



 

Голова  ліквідаційної комісії:  

Вовк Тетяна Олександрівна – головний спеціаліст відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Тернівської сільської ради,  ідентифікаційний номер 

3308308526. 

Члени ліквідаційної комісії: 

Кравченко Ольга Василівна –головний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку та звітності Тернівської сільської ради,ідентифікаційний номер 

2658302528; 

Осадча Юлія Петрівна – начальник фінансового економічного відділу, 

ідентифікаційний номер 2868709404; 

Поліщук Тетяна Анатоліївна - секретар Тернівської сільської ради, 

ідентифікаційний номер 3263108789; 

Лисоконь Ірина Дмитрівна – спеціаліст І категорії з кадрових питань, 

ідентифікаційний номер 3055811261; 

 

 

Секретар ради                                      Тетяна ПОЛІЩУК 

 

 

3. Формат проведення громадського обговорення: у зв’язку з дією постанови 
Кабінету Міністрів України “Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів, з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2” від 09 грудня 2020 року № 1236 (зі змінами) та 

забороною масових зібрань, пропозиції та зауваження приймаються у письмовій 

формі за адресою: 20733, вулиця  Центральна, 35, с. Тернівка, Черкаський район, 

Черкаська область; електронній формі на електронну адресу ternotg@ukr.net; усній 

формі на контактний телефон: 0972066681. Також, із дотриманням усіх заходів 

безпеки публічне громадське обговорення передбачатиме проведення громадських 

слухань з дотриманням протиепідемічних умов за відповідним графіком. 
  

№ п/п Дата Місце проведення Адреса Час 

mailto:ternotg@ukr.net


1 22.04.2022 Пастирський сільський будинок 

культури 

С. Пастирське, вул. 

М.Брайчевського, 5 

9.30 – реєстрація 

учасників 

10.00 – громадські 

обговорення 

  

До участі в обговоренні запрошуються всі мешканці с. Пастирського. 

4. Свої зауваження та пропозиції просимо подавати з 8.00 год.  22.03 2022 року по 
17.00 год. 21.04 2022 року у форматі зазначеному в пункті 3. 

5. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, 

узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень 
та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених 

пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів 

громадського обговорення на сайті Тернівської сільської ради. 
  

  

Зверніть увагу, що учасникам громадських обговорень необхідно мати при собі 

документ, який посвідчує особу та містить відомості про місце її проживання 

(реєстрації), захисну маску, дотримуватись соціальної дистанції, інших 

протиепідемічних заходів. 
 

 

https://ptrpbraginsil.dp.gov.ua/ua/novini-ta-podiyi/novini/simejnij-patronat-yak-alternativa-pritulkam
https://ptrpbraginsil.dp.gov.ua/ua/novini-ta-podiyi/novini/simejnij-patronat-yak-alternativa-pritulkam

