КОТЕЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
тридцять перша сесія
РІШЕННЯ
11 червня 2019 року
Про проведення конкурсу на визначення
опорного навчального закладу
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», Положення про освітній округ, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 777 (із змінами),
розглянувши подання відділу освіти, сім’ї та молоді Котелевської районної
державної адміністрації від 25.04.2019 року № 01-12/463 та враховуючи
рекомендації профільної постійної комісії районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Провести конкурс на визначення опорного навчального закладу з 18 червня
по 17 липня 2019 року.
2. Утворити конкурсну комісію з визначення опорного навчального закладу
серед загальноосвітніх навчальних закладів Котелевського району та
затвердити її склад (додається).
3. Доручити відділу освіти, сім’ї та молоді Котелевської районної державної
адміністрації:
3.1. Подати на розгляд конкурсній комісії інформацію про аналіз мережі
підпорядкованих навчальних закладів, з урахуванням їх кадрового потенціалу
та рівня матеріально-технічного забезпечення; стан впровадження до
профільної підготовки і профільного навчання у навчальних закладах та якість
надання зазначених освітніх послуг.
3.2. Довести до відома керівників навчальних закладів умови та
Положення проведення конкурсу, надавати роз’яснення щодо їх застосування.
3.3. Здійснити прогноз витрат на зміцнення матеріально-технічної бази
навчальних закладів, придбання шкільних автобусів з метою організації
підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання,
роботи та до місця проживання, введення у разі потреби додаткових посад
педагогічних працівників, створення бар’єрного середовища для осіб з
особливими освітніми потребами.

3.4. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості
щодо утворення опорного навчального закладу.
4. Визнати таким, що втратив чинність пункт 3 рішення сімнадцятої сесії
районної ради сьомого скликання від 12 липня 2017 року «Про проведення
конкурсу на визначення опорного навчального закладу».
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань соціальної і гуманітарної сфери, молодіжної політики, спорту та
туризму.

Голова районної ради

В.ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення тридцять першої сесії
районної ради сьомого скликання
від 11 червня 2019 року
Склад конкурсної комісії на визначення
опорного навчального закладу серед загальноосвітніх навчальних закладів
Котелевського району
Голова конкурсної комісії
Кравченко Ганна Іванівна

голова постійної комісії районної ради з
питань соціальної і гуманітарної сфери,
молодіжної політики, спорту та туризму;
заступник голови районної державної
адміністрації

Заступник голови конкурсної комісії
Овчаренко Іван Данилович

заступник голови районної ради

Секретар конкурсної комісії
Давиденко Людмила Іванівна
головний спеціаліст відділу освіти,
сім’ї та молоді Котелевської
райдержадміністрації
Члени конкурсної комісії
Назарко Інна Михайлівна

начальник відділу освіти, сім’ї та молоді
Котелевської
районної
державної
адміністрації

Фесак Олександр Іванович

начальник
Котелевської
адміністрації

Гребінник Сергій Іванович

голова постійної комісії районної ради з
питань бюджету і фінансів та соціальноекономічного розвитку

Ведмідь Наталія Миколаївна

завідуюча
кабінетом

Самойленко Олександра Іллівна

голова профспілки
району

Чередниченко Наталія Леонідівна

юрист відділу управління комунальним
майном

фінансового
районної

районним

управління
державної

методичним

працівників

освіти

