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Надсилаємо зразок Статуту закладу загальної середньої освіти (далі - Зразок), 
розроблений робочою групою Департаменту освіти і науки (наказ № 03-01/7 від
18.01.2021 р.).

Надісланий Зразок відповідає Законам України «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту», іншим нормативним документам та рекомендаціям 
Міністерства освіти і науки України (лист №1/9-269 від 23.04.2019 р.).

Зразок можна брати за основу при укладенні нової редакції статутів закладів 
загальної середньої освіти. Розробники статуту для конкретного закладу 
загальної середньої освіти можуть не брати до уваги чи змінювати окремі пункти 
Зразка, якщо такі зміни не суперечать чинному законодавству. ЗЗСО, у яких не 
змінюється засновник, не зобов’язані на даний час вносити зміни у свій статут.

Рекомендуємо розробникам статутів для закладів загальної середньої освіти 
Львівщини, обираючи назву закладу, керуватись нормами ст. ст. 31 - 35 Закону 
України «Про повну загальну середню освіту», а також Прикінцевими та 
перехідними положеннями цього Закону, зокрема абзацами 5 та 6 пункту 1 цих 
Положень. Згідно з нормами названих статтей, назви закладів загальної 
середньої освіти комунальної власності мають включати інформацію про його 
тип, територіальну належність (найменування адміністративно-територіальної 
одиниці за місцезнаходженням закладу) (Ст.34, п.1), а також, додатково, 
інформацію про власну назву, номер закладу чи найменування засновника 
(засновників), про присвоєне закладу відповідно до вимог законодавства ім’я 
(псевдонім) суспільно-політичного і громадського діяча, захисника Вітчизни, 
діяча науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя. Відповідно, 
заклади загальної середньої освіти І ступеня можуть називатися початковими 
школами, ЗЗСО І-ІІ ступенів -  гімназіями. Через те, що ст. 32 Закону встановлює
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для ліцеїв низку особливих вимог (засновник -  область або місто з населенням 
більше ніж 50 тис. жителів; профільне навчання; 4 паралельні класи та ін.), 
пропонуємо міським (якщо місто має менше ніж 50 тис. жителів), сільським, 
селищним ЗЗСО І-ІІІ ст. тимчасово зберегти у назві вказівку на ступінь.

Рекомендуємо радам територіальних громад Львівської області надати 
директорам ЗЗСО, які повинні у зв’язку із зміною засновника розробити і 
представити на сесію міської, селищної, сільської ради нову редакцію свого 
статуту, виділити час на його доопрацювання на основі розробленого в 
департаменті Зразка.

Повідомляємо, що термін подання в департамент (на О.В.Іванюка) відомостей 
про оновлені назви закладів загальної середньої освіти області перенесено на 20 
лютого 2021 року.
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