
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

22 грудня 2021 року № 321 

 

Про попередній розгляд проєкту 

рішення  Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

«Про затвердження плану оптимізації 

мережі закладів освіти Лубенської територіальної  

громади на 2022-2027 роки» 

 

Розглянувши проєкт рішення Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області «Про затвердження плану оптимізації мережі 

закладів освіти Лубенської територіальної громади на 2022-2027 роки», 

розробленого відповідно до повноважень органів місцевого самоврядування 

у сфері освіти, відповідно до Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», керуючись п.п. 2 п. «б» ст. 32, п.п. 1 ч. 2 ст. 52 Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради  

вирішив : 
 

1. Винести на розгляд Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області проєкт рішення «Про затвердження плану оптимізації 

мережі закладів освіти Лубенської територіальної громади на 2022-2027 

роки». 

2. Організацію виконання рішення  покласти на начальника  

Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району  Полтавської  області  Костенка  М.В. 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти до 10 січня 2022 року 

надати обгрунтовані пропозиції щодо визначення типу закладу, його 

подальшого функціонування у відповідності до законів України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту» з урахуванням спроможності 

дотримання ліцензійних вимог щодо забезпечення здобуття учнями 

профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання). 

4.Контроль   за   виконанням  цього  рішення  покласти  на заступника   

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В.  

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО   

 



 

 

 

                                                                                                       ПРОЄКТ 

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

Про затвердження плану оптимізації  

мережі закладів освіти Лубенської 

територіальної громади на 2022-2027 роки 

 

З метою створення на території Лубенської територіальної громади 

оптимальної мережі закладів освіти, забезпечення доступності освітніх 

послуг, а також ефективного використання матеріально-технічних, кадрових 

та фінансових ресурсів, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

 1. Затвердити план оптимізації мережі закладів освіти Лубенської 

територіальної громади на 2022-2027 роки (додається). 

 2. Оприлюднити план оптимізації мережі закладів освіти Лубенської 

територіальної громадина 2022-2027 роки на офіційному сайті Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області та Управління освіти 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

  3. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника 

Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області Костенка М.В. 

  4. Контроль   за   виконанням  цього  рішення  покласти  на заступника   

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В. та постійну депутатську комісію з соціальної та гуманітарної 

політики, освіти та науки. 

 

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО   

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення Лубенської 

міської ради  

_____________________ 

 

 

 

План 

оптимізації  мережі закладів загальної  середньої  освіти  

Лубенської територіальної громади  на 2022-2027 роки 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Правові  

підстави 

Терміни 

виконання 

1 

 

Реорганізація  Ісківської  загальноосвітньої  школи І – ІІІ 

ступенів Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області у Ісківську гімназію Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області 

(гімназія з дошкільним відділенням та початковою 

школою) 

- Розроблення проєкту Статуту (нова редакція); 

- Затвердження Статуту 

Здійснення організаційно-правових заходів:   

- внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

організацій; 

- працевлаштування педагогічних працівників; 

- внесення змін до штатного розпису технічного та 

обслуговуючого персоналу; 

- організація підвезення учнів до опорного закладу; 

- внесення змін до трудових книжок працівників. 

Не здійснювати набір до 10 класу починаючи з 2022-2023 

навчального року. 

Реорганізація шляхом приєднання  Ісковецького  закладу 

дошкільної освіти «Золота рибка» Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області 

 

Рішення   

Лубенської 

міської ради  

2022-2027 

роки 

2 

 

Реорганізація Литвяківської загальноосвітньої  школа І – 

ІІІ ступенів Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області у  Литвяківську  гімназію  

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області (гімназія з дошкільним відділенням та 

початковою школою) 

- Розроблення проєкту Статуту (нова редакція); 

- Затвердження Статуту 

Здійснення організаційно-правових заходів:   

- внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

організацій; 

- працевлаштування педагогічних працівників; 

Рішення 

Лубенської 

міської ради  

2022-2027 

роки 



- внесення змін до штатного розпису технічного та 

обслуговуючого персоналу; 

- організація підвезення учнів до опорного закладу; 

- внесення змін до трудових книжок працівників. 

Не здійснювати набір до 10 класу починаючи з 2022-2023 

навчального року. 

Реорганізація шляхом приєднання  Литвяківського 

закладу дошкільної освіти  “Лебідонька” Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області 

 

3 

 

Реорганізація Новаківської  загальноосвітньої  школи І – 

ІІІ ступенів ім. П.М.Щербаня Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області у Новаківську  

гімназію ім. П.М.Щербаня Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

(гімназія з дошкільним відділенням та початковою 

школою) 

- Розроблення проєкту Статуту (нова редакція); 

- Затвердження Статуту 

Здійснення організаційно-правових заходів:   

- внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

організацій; 

- працевлаштування педагогічних працівників; 

- внесення змін до штатного розпису технічного та 

обслуговуючого персоналу; 

- організація підвезення учнів до опорного закладу; 

- внесення змін до трудових книжок працівників. 

Не здійснювати набір до 10 класу починаючи з 2022-2023 

навчального року. 

Реорганізація шляхом приєднання  Новаківського закладу 

дошкільної освіти «Сонечко» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

Рішення 

Лубенської 

міської ради  

2022-2027 

роки 

4 

 

Реорганізація Снітинської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області   у Снітинську гімназію  Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області  

(гімназія з дошкільним відділенням та початковою 

школою) 

- Розроблення проєкту Статуту (нова редакція); 

- Затвердження Статуту 

Здійснення організаційно-правових заходів:   

- внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

організацій; 

- працевлаштування педагогічних працівників; 

- внесення змін до штатного розпису технічного та 

обслуговуючого персоналу; 

- організація підвезення учнів до опорного закладу; 

- внесення змін до трудових книжок працівників. 

Не здійснювати набір до 10 класу починаючи з 2022-2023 

навчального року. 

Реорганізація шляхом приєднання  Снітинського закладу 

Рішення 

Лубенської 

міської ради  

2022-2027 

роки 



дошкільної освіти «Пролісок» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

5 Реорганізація Лубенської загальноосвітньої  школи І – ІІІ 

ступенів №10 Лубенської міської ради  Полтавської 

області у Лубенську гімназію №10 Лубенської міської 

ради Лубенського району  Полтавської області» (гімназія 

з початковою школою) 

- Розроблення проєкту Статуту (нова редакція); 

- Затвердження Статуту 

Здійснення організаційно-правових заходів:   

- внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

організацій; 

- працевлаштування педагогічних працівників; 

- внесення змін до штатного розпису технічного та 

обслуговуючого персоналу; 

-  внесення змін до трудових книжок працівників. 

Не здійснювати набір до 10 класу починаючи з 2022-2023 

навчального року. 

Рішення 

Лубенської 

міської ради 

2022-2027 

роки 

6 Реорганізація Лубенського навчально-виховного 

комплексу №9 "загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад" Лубенської міської ради  

Полтавської області у Лубенську гімназію №9 Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області  

(гімназія з дошкільним відділенням та початковою 

школою) 

- Розроблення проєкту Статуту (нова редакція); 

- Затвердження Статуту 

Здійснення організаційно-правових заходів:   

- внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

організацій; 

- працевлаштування педагогічних працівників; 

- внесення змін до штатного розпису технічного та 

обслуговуючого персоналу; 

- внесення змін до трудових книжок працівників. 

Рішення   

Лубенської 

міської ради 

2022-2027 

роки 

7 

 

Реорганізація Березотіцької  загальноосвітньої школи І – 

ІІІ ступенів Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області області у Березотіцьку гімназію  

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області (гімназія з дошкільним відділенням та 

початковою школою) 

- Розроблення проєкту Статуту (нова редакція); 

- Затвердження Статуту 

Здійснення організаційно-правових заходів:   

- внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

організацій; 

- працевлаштування педагогічних працівників; 

- внесення змін до штатного розпису технічного та 

обслуговуючого персоналу; 

- організація підвезення учнів до опорного закладу; 

- внесення змін до трудових книжок працівників. 

Не здійснювати набір до 10 класу починаючи з 2022-2023 

навчального року. 

Рішення 

Лубенської 

міської ради 

2022-2027 

роки 



Реорганізація шляхом приєднання  Березотіцького 

закладу дошкільної освіти «Берізка» Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області 

8 Реорганізація Вищебулатецької  загальноосвітньої школа 

І – ІІІ ступенів Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області у Вищебулатецьку  гімназію 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області (гімназія з початковою школою).  

- Розроблення проєкту Статуту (нова редакція); 

- Затвердження Статуту 

Здійснення організаційно-правових заходів:   

- внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

організацій; 

- працевлаштування педагогічних працівників; 

- внесення змін до штатного розпису технічного та 

обслуговуючого персоналу; 

- організація підвезення учнів до опорного закладу; 

- внесення змін до трудових книжок працівників. 

Не здійснювати набір до 10 класу починаючи з 2022-2023 

навчального року. 

 

Рішення 

Лубенської 

міської ради 

2022-2027 

роки 

9 Реорганізація Войнихівської загальноосвітньої школи І – 

ІІІ ступенів Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області у Войнихівську гімназію  Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області 

(гімназія з дошкільним відділенням та початковою 

школою).  

- проєкту Розроблення проєкту Статуту (нова 

редакція); 

Затвердження Статуту 

Здійснення організаційно-правових заходів:   

- внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

організацій; 

- працевлаштування педагогічних працівників; 

- внесення змін до штатного розпису технічного та 

обслуговуючого персоналу; 

- організація підвезення учнів до опорного закладу; 

- внесення змін до трудових книжок працівників. 

Не здійснювати набір до 10 класу починаючи з 2022-2023 

навчального року. 

Реорганізація шляхом приєднання  Войнихівського 

закладу дошкільної освіти “Струмочок” Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області 

Рішення 

Лубенської 

міської ради 

2022-2027 

роки 

10 

 

 Реорганізація Лубенської загальноосвітньої  школи І – ІІІ 

ступенів №3 Лубенської міської ради  Полтавської 

області у  Лубенську гімназію №3 Лубенської міської рад 

Лубенського району Полтавської області (гімназія з 

початковою школою)  

- Розроблення проєкту Статуту (нова редакція); 

- Затвердження Статуту 

Здійснення організаційно-правових заходів:   

- внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

організацій; 

Рішення  

Лубенської 

міської ради 

2022-2027 

роки 



- працевлаштування педагогічних працівників; 

- внесення змін до штатного розпису технічного та 

обслуговуючого персоналу; 

-  внесення змін до трудових книжок працівників. 

Не здійснювати набір до 10 класу починаючи з 2023-2024 

навчального року. 

 

11 

 

Реорганізація Михнівської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області у Михнівський   ліцей Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області 

(ліцей з  дошкільним відділенням, гімназією та  

початковою школою).  

- проєкту Розроблення проєкту Статуту (нова 

редакція); 

Затвердження Статуту 

Здійснення організаційно-правових заходів:   

- внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

організацій; 

- працевлаштування педагогічних працівників; 

- внесення змін до штатного розпису технічного та 

обслуговуючого персоналу; 

-  внесення змін до трудових книжок працівників. 

Реорганізація шляхом приєднання  Михнівського закладу 

дошкільної освіти “Сонечко”  Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

Рішення 

Лубенської 

міської ради 

2022-2027 

роки 
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Опорний заклад «Вовчицький ліцей  імені В.Ф.Мицика 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області» 

  

13 Опорний заклад «Засульський ліцей Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області» 

  

14 Опорний заклад «Калайдинцівська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області» у 

опорний заклад «Калайдинцівський ліцей імені 

Ф.Д.Рубцова Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області» (ліцей з  дошкільним 

відділенням, гімназією та  початковою школою).  

- проєкту Розроблення проєкту Статуту (нова 

редакція); 

Затвердження Статуту 

Здійснення організаційно-правових заходів:   

- внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

організацій; 

- працевлаштування педагогічних працівників; 

- внесення змін до штатного розпису технічного та 

обслуговуючого персоналу; 

-  внесення змін до трудових книжок працівників. 

Реорганізація шляхом приєднання Калайдинцівського 

закладу дошкільної освіти «Віночок» Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області   

Рішення 

Лубенської 

міської ради 

2022-2027 

роки 



15 Опорний заклад «Оріхівська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів імені В.М.Леонтовича Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області» у Опорний 

заклад «Оріхівський ліцей імені В.М.Леонтовича 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області»   (ліцей з  дошкільним відділенням, гімназією та  

початковою школою).  

- проєкту Розроблення проєкту Статуту (нова 

редакція); 

Затвердження Статуту 

Здійснення організаційно-правових заходів:   

- внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

організацій; 

- працевлаштування педагогічних працівників; 

- внесення змін до штатного розпису технічного та 

обслуговуючого персоналу; 

-  внесення змін до трудових книжок працівників. 

 Реорганізація шляхом приєднання  Оріхівського закладу 

дошкільної освіти “Калинонька” Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

Рішення 

Лубенської 

міської ради 

2022-2027 

роки 
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Реорганізація Лубенська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів №1 Лубенської міської ради  Полтавської 

області  у Лубенську гімназію №1 Лубенської міської 

ради Лубенського району  Полтавської області (гімназія з 

початковою школою) 

- Розроблення проєкту Статуту (нова редакція); 

- Затвердження Статуту 

Здійснення організаційно-правових заходів:   

- внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

організацій; 

- працевлаштування педагогічних працівників; 

- внесення змін до штатного розпису технічного та 

обслуговуючого персоналу; 

-  внесення змін до трудових книжок працівників. 

Не здійснювати набір до 10 класу починаючи з 2022-2023 

навчального року. 

Рішення 

Лубенської 

міської ради 

2022-2027 

роки 
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Реорганізація Лубенської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів №7 імені Героя України Віри Роїк Лубенської 

міської ради  Полтавської області у Лубенську  гімназію 

№7 імені Героя України Віри Роїк Лубенської міської 

ради Лубенського району  Полтавської області (гімназія з 

початковою школою) 

- Розроблення проєкту Статуту (нова редакція); 

- Затвердження Статуту 

Здійснення організаційно-правових заходів:   

- внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

організацій; 

- працевлаштування педагогічних працівників; 

- внесення змін до штатного розпису технічного та 

обслуговуючого персоналу; 

-  внесення змін до трудових книжок працівників. 

Не здійснювати набір до 10 класу починаючи з 2023-2024 

Рішення  

Лубенської 

міської ради 

2022-2027 

роки 



навчального року. 

18 Реорганізація Лубенського закладу загальної середньої 

освіти  І – ІІІ ступенів №4 Лубенської міської ради  

Полтавської області у Лубенську гімназію №4 Лубенської 

міської ради  Лубенського району Полтавської області 

(гімназія з початковою школою)  

- Розроблення проєкту Статуту (нова редакція); 

- Затвердження Статуту 

Здійснення організаційно-правових заходів:   

- внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

організацій; 

- працевлаштування педагогічних працівників; 

- внесення змін до штатного розпису технічного та 

обслуговуючого персоналу; 

-  внесення змін до трудових книжок працівників. 

Не здійснювати набір до 10 класу починаючи з 2023-2024 

навчального року. 

 

Рішення  

Лубенської 

міської ради 

2022-2027 

роки 
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Реорганізація Лубенської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів №8 Лубенської міської ради  Полтавської 

області у Лубенську гімназію №8 Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (гімназія з 

початковою школою). 

- Розроблення проєкту Статуту (нова редакція); 

- Затвердження Статуту 

Здійснення організаційно-правових заходів:   

- внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

організацій; 

- працевлаштування педагогічних працівників; 

- внесення змін до штатного розпису технічного та 

обслуговуючого персоналу; 

-  внесення змін до трудових книжок працівників. 

Не здійснювати набір до 10 класу починаючи з 2023-2024 

навчального року. 

Рішення 

Лубенської 

міської ради 

2022-2027 

роки 
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Реорганізація Лубенської спеціалізованої школи І – ІІІ 

ступенів №6 Лубенської міської ради  Полтавської 

області у «Лубенський ліцей  №6 Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області» (ліцей з 

гімназією) 

- Розроблення проєкту Статуту (нова редакція); 

- Затвердження Статуту 

Здійснення організаційно-правових заходів:   

- внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

організацій; 

- працевлаштування педагогічних працівників; 

- внесення змін до штатного розпису технічного та 

обслуговуючого персоналу; 

-  внесення змін до трудових книжок працівників. 

Не здійснювати набір до 1 класу починаючи з 2023-2024 

навчального року. 

Рішення 

Лубенської 

міської ради 

2022-2027 

роки 

21 Реорганізація Лубенської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів №2 Лубенської міської ради  Полтавської 

області у Лубенський ліцей  №2 Лубенської міської ради 

Рішення 

Лубенської 

2022-2027 

роки 



Лубенського району  Полтавської області (ліцей з 

гімназією) 

- Розроблення проєкту Статуту (нова редакція); 

- Затвердження Статуту 

Здійснення організаційно-правових заходів:   

- внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських 

організацій; 

- працевлаштування педагогічних працівників; 

- внесення змін до штатного розпису технічного та 

обслуговуючого персоналу; 

-  внесення змін до трудових книжок працівників. 

Не здійснювати набір до 1 класу починаючи з 2022-2023 

навчального року. 

міської ради 

 

 

Секретар Лубенської міської ради                                 Маргарита КОМАРОВА 

 


