
ПРОТОКОЛ № 1 

 

засідання координаційної ради 

з питань оптимізації мережі 

                                                                                        від 03.03.2016 року 

 

Голова: Колісник Володимир Володимирович 

Секретар: Давиденко Галина Леонідівна  

Присутні: 11 чоловік 

Відсутні – 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Вибір голови та секретаря координаційної ради з питань оптимізації  

мережі. 

2. Про розроблення плану оптимізації мережі навчальних закладів. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

    Пушка В.М. – голову райкому профспілки працівників освіти, який 

запропонував обрати головою координаційної ради з питань оптимізації мережі  

Колісника Володимира Володимировича,  начальника управління освіти, молоді 

та спорту  та секретарем  Давиденко Галину Леонідівну  -   методиста  КУ ДМР з 

дошкільної освіти. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

   Вибрати  головою координаційної ради з питань оптимізації мережі Колісника 

Володимира Володимировича   та секретарем  Давиденко Галину Леонідівну   

 

ГОЛОСУВАЛИ:     

За - 11 

Проти   -  

Утримались  -  

 

2. СЛУХАЛИ: Колісника Володимира Володимировича ,  начальника  

управління   освіти, молоді та спорту   «Про план оптимізації мережі навчальних 

закладів ». 

    В своїй інформації  начальник   управління   освіти, молоді та спорту  

охарактеризував  мережу навчальних закладів, звернув увагу на щорічному 

зменшені кількості учнівського контингенту, зазначив навчальні заклади де 

відсутні один або більше класів, дав аналіз перспективного розвитку кожної  ЗОШ  

громади, проаналізував  потребу коштів з розрахунку на кожного учня в 

залежності учнівського контингенту. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

 

1. Паламарчук Е.М.- заступник  голови координаційної ради,  яка  акцентувала 

увагу на шляхах оптимізації мережі навчальних закладів, а саме: 

- призупинення навчальних закладів в разі відсутності дітей; 

- реорганізація окремих  навчальних закладів із зниженням ступеня; 

- створення навчальних закладів типу  НВК  «Школа – дошкільний навчальний 

заклад»; 

- визначення базових (опорних) шкіл. 

 

2. Куровська Оксана Миколаївна,  директор Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка 

звернула увагу на необхідність оптимізації мережі. Оптимізація мережі 

навчальних закладів сприятиме: 

- підвищенню якості та доступності освіти; 

- забезпеченню здобуття якісної освіти з урахуванням здібностей, інтересів і 

нахилів дітей, їх подальших професійних прагнень; 

- подальшому розвитку державно-громадського управління освітою, залученню 

громади до вирішення проблем навчальних закладів; 

- використання різноманітних джерел фінансування навчальних закладів по 

зміцненню матеріально-технічної бази. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Запропонований план оптимізації мережі прийняти за основу. 

2. Провести публічну роз’яснювальну роботу серед громадськості сіл, школи яких 

підлягають оптимізації. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За - 11 

Проти   -  

Утримались  -  

 

  

                         Голова                                  В.Колісник 

                         Секретар  Г.Давиденко 

 


