
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ 

НАКАЗ 

29.02.2016                                                         м. Полтава         № 67 

 

Про проведення  обласного   

конкурсу на кращий проект  

опорної школи 

 

 

 На виконання пункту 2 протоколу наради Прем’єр-міністра України 

Яценюка А.П. від 24.11.2015 року (реєстр. № 47816/0/1-15 від 26.11.2015) 

«Про удосконалення моделі фінансування освіти в Україні», доручення 

Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 28.12.2015 року № 47816/5/1-15 

щодо створення опорних шкіл, розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.12.2015 року № 1340-р «Про перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2015 рік, та 

перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету 

місцевим бюджетам у 2015 році», постанови Кабінету Міністрів України від 

20.01.2016 № 79 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України», листа Міністерства освіти і науки України від 28.01.2016 № 1/10-

251 „Про створення опорних шкіл”, листа Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 10.02.2016 № 402/02-01-13 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Провести з 1 березня по 31 березня 2016 року обласний конкурс на  

кращий проект опорної школи (далі - Конкурс). 

 2. Затвердити склад конкурсної комісії (Додаток 1) та умови 

проведення Конкурсу (Додаток 2). 

 3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ):  

3.1. Забезпечити належний рівень підготовки проектів опорних шкіл. 

3.2. Заявки та матеріали проектів опорних шкіл направити до 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації 

(36000, м.Полтава, вул. Котляревського, 20/8, obluo@adm-pl.gov.ua) до 15 

березня 2016 року. 

mailto:obluo@adm-pl.gov.ua


4. Конкурсній комісії: 

4.1. Розглянути подані проекти опорних шкіл, провести оцінку та 

конкурсний відбір, визначити переможця з 15 березня до 31 березня 2016 

року; 

4.2. Результати обласного Конкурсу оголосити 31 березня 2016 року. 

 5. Відділу дошкільної та загальної середньої освіти Департаменту 

освіти і науки результати обласного Конкурсу висвітлити на офіційних 

сайтах обласної державної адміністрації та Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації. 

6. Відділу фінансової та кадрової роботи Департаменту освіти і науки 

забезпечити перерозподіл коштів переможцю Конкурсу відповідно до 

чинного законодавства. 

 

7. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

 

 

 

Тимчасово виконуюча обов’язки  

директора Департаменту освіти і науки      Г.Б. Власюк 


