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Голові Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації 
Чечотці Ірині Романівні
                               

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Щодо спроможності освітньої мережі у зв’язку з 
перепрофілюванням Політехнічного ліцею

До мене як народного депутата України звертаються громадяни щодо 
доступності першого рівня повної загальної середньої освіти. 

Рішенням Колегії управління освіти Солом’янської районної в місті 
Києві державної  адміністрації  від  27.11.2019  передбачено  
перепрофілювання Політехнічного  ліцею  Національного  технічного  
університету  України «Київський політехнічний інститут НТУУ «КПІ» 
(далі – Політехнічний ліцей) у науковий ліцей. 

Відповідно до пункту 6 Положення про науковий ліцей та науковий 
ліцей-інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
22.05.2019 №438, заклад загальної середньої освіти може бути визначений 
засновником як науковий ліцей за результатами позапланового 
інституційного аудиту.

У жовтні ‒ листопаді 2020 року проведено позаплановий 
інституційний аудит Політехнічного ліцею, за результатами якого 
Державна служба якості освіти України повідомила, що зазначений заклад 
освіти може бути визначено як науковий ліцей. 

Розпорядженнями  Солом’янської  районної  в  місті  Києві  державної 
адміністрації від 31.01.2020 №121 «Про закріплення за закладами загальної 
середньої освіти Солом’янського району територій обслуговування у 



2020‒2021 навчальному році» та від 12.03.2021 №188 «Про закріплення за 
закладами загальної середньої освіти Солом’янського району територій 
обслуговування у 2021‒2022 навчальному році» територію обслуговування 
Політехнічного ліцею за адресами: проспект  Перемоги, 37 (В, Г, Д, Ж, З) 
та проспект Перемоги, 55-а закріплено за  закладами  загальної  середньої 
освіти  Солом’янського  району №71 і №229. 

Варто відзначити, що Законом України “Про повну загальну середню 
освіту” визначено право на здобуття повної загальної середньої освіти, 
зокрема гарантування територіальної доступності шляхом формування та 
утримання мережі закладів освіти тощо. 

Кожна дитина має право на здобуття початкової та базової середньої 
освіти у найбільш доступному та наближеному до місця її проживання 
закладі освіти (його структурному підрозділі), що не позбавляє права 
обрати інший заклад освіти. 

Для належного та ефективного визначення і закріплення за закладом 
освіти території обслуговування місцеві органи виконавчої влади або 
органи місцевого самоврядування ведуть облік дітей дошкільного та 
шкільного віку, враховують спроможність кожного закладу освіти і 
демографічну ситуацію на відповідній території та у разі необхідності 
забезпечують створення додаткових класів. При цьому кількість класів 
початкової школи має забезпечувати здобуття початкової освіти всіма 
дітьми, які проживають на території обслуговування відповідного закладу 
освіти.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 16 Закону України 
«Про статус народного депутата України», 

прошу: 
1. Надати роз’яснення: 
1.1. Яким чином перепрофілювання Політехнічного ліцею враховано 

у визначенні проєктної спроможності закладів загальної середньої освіти 
Солом’янського району міста Києва на першому рівні повної загальної 
середньої освіти; 

1.2. Яким чином планується використовувати приміщення закладу 
загальної середньої освіти Солом’янського району №229, які 
використовувались для здійснення провадження освітньої діяльності 
Політехнічного ліцею на першому рівні загальної середньої освіти; 

2. Надати офіційну інформацію щодо:



2.1. кількісних показників проєктної спроможності Політехнічного 
ліцею на першому рівні повної загальної середньої освіти у 2016-2022 
роках; 

2.2. кількісних показників проєктної спроможності закладів загальної 
середньої освіти Солом’янського району №71 і №229 на першому рівні 
повної загальної середньої освіти за 2016-2023 роках; 

2.3. кількісних змін у показниках проєктної спроможності закладів 
загальної середньої освіти Солом’янського району №71 і №229 на першому 
рівні повної загальної середньої освіти за 2016-2023 роках у зв’язку з 
перепрофілюванням Політехнічного  ліцею. 

3. Про розгляд даного звернення прошу повідомити мене в строки 
визначені чинним законодавством на електронну скриньку 
hryshchuk@rada.gov.ua. 

З повагою, 
народний депутат України                                        Роман Грищук
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