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 Міністерство соціальної політики як центральний орган виконавчої влади, 

який визначено головним при здійсненні реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей, стурбоване ситуацією щодо непоодиноких фактів 

порушення законодавства при влаштуванні дітей до загальноосвітніх шкіл-

інтернатів.  

Здійснення реформування закладів інституційного догляду та виховання 

дітей та проведення їх поступової ліквідації є одним із пріоритетних напрямів 

держави, що закріплено Національною стратегією у сфері прав людини, 

схваленою Указом Президента України від 25.08.2015 № 501, а також Планом 

заходів з її реалізації (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 

№ 1393-р) та Планом пріоритетних дій Уряду на 2018 рік (розпорядження 

Кабінету Міністрів України  від 28.03.2018 № 244-р). 

Крім цього, зазначений пріоритет проголошено на засіданні Національної 

ради реформ 31.03.2017 за участю Президента України. 

05 вересня 2017 року Верховною Радою України прийнято новий Закон 

України „Про освітуˮ, відповідно до прикінцевих та перехідних положень якого 

існуючі школи-інтернати для дітей, які потребують соціальної допомоги, 

перетворюються до 31 грудня 2021 року в дитячі будинки та переходять у 

підпорядкування центрального органу виконавчої влади у сфері соціального 

захисту або в заклади дошкільної, середньої освіти, інші заклади освіти чи 

соціального захисту. При цьому внесено зміни до статті 9 Закону України „Про 

загальну середню освітуˮ та взагалі виключено такий тип закладу із законодавства 

України. 

Серед іншого вищезазначений Закон України передбачає зміну термінології, 

зокрема, у типології закладів (від навчального закладу до закладу освіти). 

Виключно з метою приведення підзаконних нормативно-правових актів у 

відповідність до наразі діючого Закону України „Про освітуˮ постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 96 прийнято рішення про втрату 

чинності Положення про загальноосвітній заклад, затвердженого постановою 
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Кабінету Міністрів від 27.08.2018 № 778, та пов’язаних з ним пунктів інших 

постанов, у тому числі пункту 2 Змін, що внесені до цього положення  

постановою Кабінету Міністрів від 09.08.2017 № 576. 

Звертаємо увагу! Постанова Кабінету Міністрів від 09.08.2017 № 576 

залишається чинною в частині внесення змін до Типового положення про комісію 

з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 № 866, щодо обов’язковості наявності рішення комісії з 

питань захисту прав дитини про доцільність влаштування дитини до 

загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня за заявою батьків із визначенням 

строку її перебування у школі-інтернаті. 

Слід враховувати, що відповідно до законів України „Про місцеві державні 

адміністрації” та „Про місцеве самоврядування в Україні” постанови Кабінету 

Міністрів є обов’язковими до виконання. Крім цього, нормативно-правові акти 

Уряду мають вищу юридичну силу, ніж відомчі накази міністерств. 

З огляду на зазначене постанова Кабінету Міністрів від 09.08.2017 № 576, 

Типове положення про комісію з питань захисту прав дитини, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, до 2021 року 

(строку, виключно до якого передбачене законодавством функціонування 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів) мають вищу юридичну силу, ніж наказ 

Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003  № 363 „Про затвердження 

Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну 

школу-інтернат”, та є обов’язковими для виконання. 

У зв’язку із вищевикладеним просимо забезпечити неухильне виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 576 структурними 

підрозділами облдержадміністрацій, райдержадміністрацій, органів місцевого 

самоврядування з питань освіти, відповідальними за комплектування відповідних 

шкіл-інтернатів, та службами у справах дітей, відповідальними за роботу комісій з 

питань захисту прав дітей. 

Також просимо посилити рівень виконавської дисципліни структурних 

підрозділів обласних державних адміністрацій з питань освіти та охорони 

здоров’я щодо інформування Мінсоцполітики про кожен випадок влаштування 

дітей (у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей, які мають батьків, не обмежених у своїх батьківських правах) будинків 

дитини (крім спеціалізованих); дитячих будинків; загальноосвітніх шкіл-

інтернатів (крім  спеціальних, спеціалізованих, санаторних шкіл-інтернатів та 

навчально-реабілітаційних центрів) відповідно до листа від 04.01.2018                                   

№ 160/0/2-18/37. 

 

 

Заступник Міністра 

з питань європейської інтеграції                                                              О. Чуркіна                                                                                  
 
 

 

Солодухіна,  

289-70-57 
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