
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
П’ята сесія  VIII скликання 

« _16__ » квітня 2021 р. смт Ємільчине № 291 

 

Про звернення депутатів селищної ради  

до народного депутата України Дмитра 

Костюка, до народного депутата 

України, голови комітету Верховної 

Ради України з питань освіти, науки та 

інновацій Сергія Бабака, міністра 

освіти і науки України Сергія 

Шкарлета, виконавчого директора 

Асоціації міст України Олександра 

Слобожана, голови Житомирської ОДА 

Віталія Бунечка, голови Житомирської 

обласної ради Володимира Федоренка   

щодо внесення змін до законодавства 

України з питань функціонування 

ліцеїв 

 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити текст звернення до народного депутата України Дмитра Костюка, до народного 

депутата України, голови комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 

Сергія Бабака, міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, виконавчого директора 

Асоціації міст України Олександра Слобожана, голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, 

голови Житомирської обласної ради Володимира Федоренка щодо внесення змін до 

законодавства України з питань функціонування ліцеїв (додається).  

2. Доручити Ємільчинському селищному голові підписати звернення. 

3. Надіслати звернення до народного депутата України Сергія Бабака, Міністра освіти і науки 

України Сергія Шкарлета, народного депутата України Дмитра Костюка,  виконавчого 

директора Асоціації міст України Олександра Слобожана, голови Житомирської ОДА Віталія 

Бунечка, голови Житомирської обласної ради Володимира Федоренка. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

 

«Про звернення депутатів селищної ради   до народного депутата України Дмитра Костюка, 

до народного депутата України, голови комітету Верховної Ради України з питань освіти, 

науки та інновацій Сергія Бабака, міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, 

виконавчого директора Асоціації міст України Олександра Слобожана, голови Житомирської 

ОДА Віталія Бунечка, голови Житомирської обласної ради Володимира Федоренка   щодо 

внесення змін до законодавства України з питань функціонування ліцеїв» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 
      



 Додаток 

до рішення селищної ради 

від 16 квітня 2021р.№ 291 

 

 

 Народному депутату України  

Дмитру КОСТЮКУ 

 

Народному депутату України, голові 

комітету Верховної Ради України з 

питань освіти, науки та інновацій  

Сергію БАБАКУ 

 

Міністру освіти і науки України  

Сергію ШКАРЛЕТУ 

 

Виконавчому директору Асоціації міст 

України  

Олександру СЛОБОЖАНУ  

 

Голові Житомирської ОДА 

Віталію БУНЕЧКУ 

 

Голові Житомирської обласної ради  

Володимиру ФЕДОРЕНКУ 

 

Про  внесення змін до законодавства 

України з питань функціонування 

ліцеїв 

 

 

Шановний  Дмитре Сергійовичу. 

Шановний Сергію Віталійовичу. 

Шановний Сергію Миколайовичу. 

Шановний Олександре Володимировичу. 

Шановний Віталію Івановичу. 

Шановний Володимире Іллічу. 

 

Через три роки – з 1 вересня 2024 року – набирають чинності положення статей 32 та 35 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», зокрема щодо утворення комунальних 

ліцеїв як закладів загальної середньої освіти. Це право дано лише Верховній Раді Автономної 

Республіки Крим, обласним, міським радам (міст з населенням більше 50 тисяч). Крім того, у 

цій статті зазначається вимога, що для започаткування та провадження освітньої діяльності 

комунального ліцею у його складі має бути створено та функціонувати не менше чотирьох 10 

класів, тобто здобувати освіту в 10 класі мають не менше 90-100 учнів. 

Відповідно до цього закону наша Ємільчинська селищна територіальна громада 

Новоград-Волинського району Житомирської області позбавлена права утворити такий заклад 

загальної середньої освіти. Адже у нас селищна громада та, крім цього, розрахункова кількість 

дітей, які у вересні 2024 року в наших закладах освіти підуть у 10 клас – близько 100 осіб, що 

є гранично низькою кількістю. Тобто, наша громада із 72 населених пунктів, з населенням 

більше 22 тисяч жителів та площею більше 1400 квадратних кілометрів не матиме на своїй 

території закладу освіти, де діти зможуть здобути повну загальну середню освіту. Найближче 



місто, де це буде можливо – або місто Новоград-Волинський, або місто Олевськ, до яких від 

Ємільчиного по 45 кілометрів.  

Ми вважаємо, що це неприпустимо та порушує права дітей нашої громади на отримання 

повної загальної середньої освіти. Організація підвезення такої кількості дітей в ці міста – це 

надзвичайно складна діяльність, яка потребуватиме багато ресурсів, як технічних, так і 

людських. Забезпечення проживання учнів у пансіонах теж потребуватиме багатьох 

матеріально-технічних засобів, людських ресурсів та грошових коштів кількох територіальних 

громад, діти з яких будуть здобувати освіту в ліцеї.  

Такі положення цього закону не дозволяють виконати його ж завдання, зазначені в статті 

2, а саме: забезпечення права особи на доступність здобуття повної загальної середньої 

освітита забезпечення обов’язковості здобуття громадянами України повної загальної 

середньої освіти. Зазначені обставини, вірогідно, присутні у багатьох інших сільських, 

селищних та міських територіальних громадах. Населення територіальних громад у сільській 

місцевості і так з року в рік зменшується, а відсутність можливості здобути повну загальну 

середню освіту в громадах призведе до незворотного відтоку населення із сіл.  

Для законодавчого вирішення цього питання пропонуємо детально обговорити та 

підтримати законопроекти №4629 та №4629-1, причому варто передбачити, що для 

провадження освітньої діяльності коммунального ліцею у його складі має бути створено та 

функціонувати не менше, ніж по два класи протягом 10, 11 та 12 років навчання. Зокрема, 

Ємільчинська селищна територіальна громада має і відповідні приміщення для розміщення 

такого закладу, і кваліфіковані управлінські та педагогічні кадри для забезпечення здобуття 

повної загальної середньої освіти жителями нашої громади. 

Просимо також Вашого сприяння щодо швидкого і невідкладного прийняття відповідних 

змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту», з тим, щоб органи місцевого 

самоврядування завчасно здійснили потрібні організаційні та матеріально-технічні заходи для 

організації роботи ліцеїв вже з 1 вересня 2024 року. 

 

За дорученням депутатів селищної ради. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 


