
 
 

УКРАЇНА           

Кам’янська міська рада 

    Черкаської області                                                                                                                                                                                                                             

15 сесія VII скликання 

РІШЕННЯ 

 

Від  23.11.2018 року                                                                                      №  15-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

м. Кам’янка 

 

Про затвердження складу 

робочої групи з вивчення 

можливості створення опорної 

 школи 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту», на виконання пункту 6 

Прикінцевих положень Закону України від 24.12.2015 №911 VIII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України», з урахуванням Положення про освітній округ, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777 ( в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 №79), на виконання  доручення 

Прем’єр-міністра України від 28.12.2015 року № 4716/1-5 щодо створення опорних шкіл, 

пункту 2 протоколу наради Прем’єр-міністра України від 24.11.2015 року, листів 

Міністерства освіти і науки України від 28.01.2016 року № 1/10-251 щодо дорожньої карти 

створення опорних шкіл та від 23.02.2016 № 1/9-94 щодо опорних шкіл, заслухавши та 

обговоривши інформацію начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради Могилки Анатолія Петровича про створення опорної 

школи, міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

  

 1. Створити робочу групу  по питанню створення опорної школи та затвердити їх 

склад згідно додатку. 

 2. Робочій групі вивчити можливості створення опорного закладу, пониження ступеня 

закладів загальної середньої освіти, що стануть філіями опорного закладу та  подати 

пропозиції на розгляд сесії міської ради. 

 3. Доручити відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради до 25 січня 2019 року розробити нормативні документи щодо 

створення опорного закладу.  

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії  

з соціально-гуманітарних питань та з питань бюджету та управління комунальним майном. 

 

Міський голова                                                                                                             В.І. Тірон 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Додаток до рішення  сесії  

                                                                                              Кам’янської міської ради 

                                                                                              від 23.11.2018 № 15-7 

 

СКЛАД 

робочої групи з вивчення можливості створення опорної школи  

Голова робочої групи: 

Тірон В.І.                             Міський голова                   

                                                                                                                Ознайомлений __________ 

Заступник голови робочої групи: 

Потапенко О.П.                  Заступник міського голови                         

                                                                                                                Ознайомлений __________ 

Секретар комісії: 

Касян М.О.                         Директор Юрчиської ЗОШ І-ІІ ступенів 

                                                                                                                Ознайомлена ____________ 

Члени комісії: 

 

Могилка А.П.                     Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

                                                                                                                Ознайомлений ___________ 

 

Бондаренко Л.І.                 Директор Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

                                                                                                                Ознайомлена ____________ 

 

Ємець Л.І                          Директор Кам’янської ЗОСШ І-ІІІ ступенів з поглибленим                                       

                                              вивченням окремих предметів             Ознайомлена ____________ 

  

Гончарик  О.Г.                   Директор Кам’янської ЗОШ І-ІІ ступенів №3 

                                                                                                                 Ознайомлений___________ 

 

Погорілий Ю.А.                Директор Тимошівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Кароля  

                                            Шимановського 

                                                                                                                   Ознайомлений __________ 

 

Шамрай О.Г.                     Голова Кам’янської районної організації Профспілки освіти і науки 

                                            України 

                                                                                                                   Ознайомлений __________ 

 

Єрмоленко В.О.               Представник громадськості 

                                                                                                                  Ознайомлений __________ 

Батланов С.М.               Депутат міської ради 

                                                                                                                   Ознайомлений __________ 

 

 

Романенко Ю.М.           Депутат міської ради 

                                                                                                                   Ознайомлена __________ 

 

 

Воронов П.С.                Депутат міської ради                                     Ознайомлений __________       

 

 

Бадрак Г.В.                    Депутат міської ради                                     Ознайомлений___________ 

                              


