
УКРАЇНА 

ЗОЛОЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІУсесія VIII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 22 грудня 2018 року №2148 

Про проведення 

конкурсу з визначення опорного 
навчального закладу 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про освіту», Закону 
України «Про загальну середню освіту», Положення про освітній округ, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року 
№777 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2016 р. №79) зі 
змінами, рішення Золочівської селищної ради XII сесії VIII скликання від 30 
жовтня 2018 року №1819 «Про затвердження умов проведення конкурсу з 
визначення опорного навчального закладу, з метою формування оптимальної 
мережі закладів загальної середньої освіти, забезпечення в подальшому 
можливостей профільної освіти учнів старшої школи, враховуючи рішення 
постійну комісію з гуманітарних, питань охорони здоров'я, зв'язків з 
громадськими організаціями, торгівлі, прав людини, депутатської діяльності, 
протидії та запобігання корупції, етики та регламент, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1 .Провести конкурс з визначення опорного навчального закладу (далі - Конкурс) 
відповідно до умов проведення конкурсу з визначення опорного навчального 
закладу, який оголосити з ОЗсічня 2019 року. 
2.3атвердити персональний склад конкурсної комісії з визначення опорного 
навчального закладу (додається). 

3.Відділу освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради (Наговіциній В.О.): 

3.1.Організувати проведення Конкурсу з дотримання умов проведення конкурсу з 
визначення опорного навчального закладу. 

3.2. Забезпечити надання необхідних документів за результатом проведення 
Конкурсу, що підтверджують визначення навчального закладу - переможця 
конкурсу, на затвердження сесії районної ради. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
гуманітарних, питань охорони здоров'я, зв'язків з громадськими o ^ r a m 3 g j ™ , 

" м ог іт 



торгівлі, прав людини, депутатської діяльності, протидії та запобігання корупції, 
етики та регламенту (голова комісії" Наговіцина В.О.). 

Золочівськии селищним 

V, " "Со'о — — і 

.А ї Н . ^ 

JI.B. Канівець 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії XIV 
Золочівської селищної 
ради 
VIII скликання № 2148 
від «22» грудня 2018 року 

Склад конкурсної комісії 

з визначення опорного навчального закладу 

№ Прізвище, ім'я, по батькові Посада 
п/п 

1. Головань 

Сергій Олександрович 

2. Наговіцина Валентина 

Олександрівна 

3. Широкова 

Любов Борисівна 

4. Борох 

Юлія Юріївна 

5. Крючкова 

Ніна Михайлівна 

6. Колодько 

Олег Сергійович 

7. Ткаченко 

Вікторія Вікторівна 

Голова комісії, заступник голови Золочівської 

селищної ради 

Член комісії, начальник відділу освіти, молоді 

та спорту Золочівської селищної ради 

Секретар комісії, заступник начальника відділу 

освіти, молоді та спорту Золочівської селищної 

ради 

Член комісії, головний спеціаліст відділу освіти, 

молоді та спорту Золочівської селищної ради 

Член комісії, завідувач методичного кабінету 

відділу освіти, молоді та спорту Золочівської 

селищної ради 

Член комісії, депутат Золочівської селищної 

ради 

Член комісії,голова районної профспілки 

працівників освіти 


