
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ 

НАКАЗ 

31.03.2016           № 136 

 

Про підсумки проведення  

обласного конкурсу на кращий 

проект опорної школи 

 

 

 На виконання наказу Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 29.02.2016 № 67 «Про проведення обласного 

конкурсу на кращий проект опорної школи» Департаментом освіти і науки 

облдержадміністрації, органами управління освітою об’єднаних 

територіальних громад та райдержадміністрацій з 1 по 31 березня 2016 року 

проведено обласний конкурс на кращий проект опорної школи (далі - 

Конкурс). 

 На Конкурс були подані проекти опорних шкіл органів управління 

освітою 5 об’єднаних територіальний громад (Білоцерківської сільської ради 

Великобагачанського району, Шишацької селищної ради Шишацького 

району, Омельницької сільської ради та Піщанської сільської ради 

Кременчуцького району та Пирятинської міської ради Пирятинського 

району) та 16 райдержадміністрацій (Глобинської, Гребінківської, 

Диканської, Зіньківської, Кобеляцької, Котелевської, Лохвицької, 

Лубенської, Миргородської, Новосанжарської, Пирятинської, Полтавської, 

Решетилівської, Семенівської, Хорольської та Чутівської) у терміни, 

визначені пунктом 3.2. наказу Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 29.02.2016 № 67 «Про проведення обласного 

конкурсу на кращий проект опорної школи». 

 Конкурсною комісією, до складу якої увійшли представники 

Міністерства освіти і науки України, постійної комісії з питань освіти, науки, 

культури Полтавської обласної ради, Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації, Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені М.В.Остроградського, комунальної установи, 

«Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного 

забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради, регіонального 

офісу реформ у Полтавській області, громадської ради при Полтавській 

облдержадміністрації розглянуто 21 поданий проект та відзначено належну 

роботу учасників Конкурсу щодо підготовки матеріалів.  

 За результатами поіменного голосування, проведеного конкурсною 

комісією, проекти набрали таку кількість голосів: 



Назва закладу  
 К - ть 

голосів 

1. Диканська гімназія імені М.В. Гоголя Диканської районної ради 

Полтавської області   
- 0 

2. Красногорівська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району 

Полтавської області   

- 0 

3. Малабакайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Решетилівської районної ради Полтавської області   
- 1 

4. Березоворудська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Пирятинської 

районної ради Полтавської області   
- 0 

5. Шишацька спеціалізована школа ім.В.І.Вернадського Шишацької 

селищної ради Полтавської області   
- 10 

6. Великосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Миргородської 

районної ради  Полтавської області   
- 2 

7. Зінківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 Зінківської 

районної ради Полтавської області   
- 10 

8. Руденківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новосанжарської 

районної ради   
- 3 

9. Хорольська гімназія Хорольської районної ради Полтавської 

області   
- 0 

10.  Градизька гімназія імені Героя Олександра Білаша Глобинської 

районної ради Полтавської області   
- 0 

11.  Бутенківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ю.П. 

Дольд-Михайлика   
- 3 

12.  Піщанська гімназія Піщанської сільської ради   - 0 

13.  Супрунівський НВК Полтавської ради Полтавської області   - 3 

14.  Засульська гімназія Лубенської районної ради Полтавської області   - 0 

15.  Лохвицька гімназія № 1 Лохвицької районної ради Полтавської 

області   
- 0 

16.  Оболонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Семенівської 

районної ради Полтавської області   
- 0 

17.  Пирятинський ліцей Пирятинської міської ради Полтавської 

області   
- 0 

18.  Гребінківська гімназія Гребінківської районної ради Полтавської 

області   
- 0 

19.  Чутівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чутівської районної 

ради Полтавської області   
- 6 

20.  Омельницький ліцей Омельницької сільської ради Кременчуцького 

району Полтавської області   
- 0 

21.  Котелевська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 4 

Котелевської районної ради Полтавської області   
- 1 

 

 

 Не взяли участі у Конкурсі загальноосвітні навчальні заклади з 9 

районів та 7 об’єднаних територіальних громад. 



 Слід відзначити роботу управління дошкільної, загальної середньої 

освіти, фінансової та кадрової роботи (Власюк Г.Б.), відділу дошкільної та 

загальної середньої освіти (Кушпіль А.В.) управління дошкільної, загальної 

середньої освіти, фінансової та кадрової роботи Департаменту освіти і науки 

Полтавської облдержадміністрації щодо організаційного забезпечення 

проведення Конкурсу, комунальної установи «Центр фінансово-

статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх 

закладів» Полтавської обласної ради (Сьомік В.М) щодо технічного 

супроводу та Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені М.В.Остроградського (Зелюк В.В.) щодо підготовки умов його 

проведення. 

 

 Враховуючи вищевикладене, 

 

НАКАЗУЮ: 

 1. Відзначити роботу відділу освіти, сім’ї та молоді Глобинської 

райдержадміністрації, відділу освіти, молоді та спорту Гребінківської 

райдержадміністрації, відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Диканської 

райдержадміністрації, відділу освіти Зінківської райдержадміністрації, 

відділу освіти Кобеляцької райдержадміністрації, відділу освіти, сім’ї та 

молоді Котелевської райдержадміністрації, відділу освіти Лохвицької 

райдержадміністрації, відділу освіти Лубенської райдержадміністрації, 

відділу освіти Миргородської райдержадміністрації, відділу освіти 

Новосанжарської райдержадміністрації, відділу освіти, молоді та спорту 

Пирятинської райдержадміністрації, ради, відділу освіти Полтавської 

райдержадміністрації, відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської 

райдержадміністрації, відділу освіти, молоді та спорту Семенівської 

райдержадміністрації, відділу освіти, молоді та спорту Хорольської 

райдержадміністрації, відділу освіти Чутівської райдержадміністрації, 

відділу освіти, молоді та спорту Білоцерківської сільської ради 

Великобагачанського району, відділу освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району, відділу 

освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської 

Кременчуцького району, відділу освіти Пирятинської міської ради 

Пирятинського району та відділу освіти Шишацької селищної ради 

Шишацького району по реалізації державної політики щодо створення 

опорних шкіл. 

 2. За результатами поіменного голосування, проведеного конкурсною 

комісією, визнати переможцями Конкурсу проекти опорних шкіл Шишацької 

спеціалізованої школи імені В.І. Вернадського Шишацької селищної ради 

Полтавської області, Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Зіньківської районної ради Полтавської області, Чутівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Чутівської районної ради Полтавської області як такі, що 

набрали найбільшу кількість голосів, зокрема: 

 Шишацька спеціалізована школа імені В.І. Вернадського 

Шишацької селищної ради Полтавської області – 10 голосів; 



 

 Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської 

районної ради Полтавської області – 10 голосів; 

 

 Чутівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чутівської районної 

ради Полтавської області – 6 голосів. 

 

 3. Відділу фінансової та кадрової роботи Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації (Галушка Г.М.) подати пропозиції до Департаменту 

фінансів облдержадміністрації щодо розподіл коштів, виділених згідно 

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» 

на оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою 

після проведення місцевими органами влади відповідного до чинного 

законодавства всіх заходів по створенню опорної школи. 

 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Тимчасово виконуюча обов’язки  

директора Департаменту освіти і науки      Г.Б. Власюк 



Проект наказу вносить: 

 

Головний спеціаліст відділу 

дошкільної, загальної середньої 

освіти Департаменту освіти і науки 

Полтавської облдержадміністрації     І.М. Яновська 

 

 

Погоджено: 

 

 

Заступник начальника управління - 

начальник відділу дошкільної, 

загальної середньої освіти 

Департаменту освіти і науки 

Полтавської облдержадміністрації 

 

 

 

 

А.В. Кушпіль 

 

Начальник відділу фінансової та 

кадрової роботи, уповноважена 

особа з питань запобігання та 

виявлення корупції Департаменту 

освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації 

 

 

 

Г.М. Галушка 

 

 

Ректор Полтавського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені 

М.В.Остроградського; 

 

 

В.В. Зелюк 

 

Директор комунальної установи 

,,Центр фінансово-статистичного 

аналізу та матеріально-технічного 

забезпечення освітніх закладів” 

Полтавської обласної ради 

 

 

В.М. Сьомік  

 

 


