
 
МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 

СОЛОНЯНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Солонянського району Дніпропетровської області  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ  
 

Р І Ш Е Н Н Я   
  

Про перетворення комунального закладу освіти  «Солонянська середня 

загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів» (опорний заклад) 

__________________________________________________________________ 
 

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»; частини 1 статті 18, частин 4, 5 статті 36 Закону України «Про 

освіту», абзацу 3 частини 3 статті 9, частин 1, 6 статті 11 Закону України «Про 

загальну середню освіту», Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Положення про освітній 

округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2010 року №777, постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 

року № 289 «Про внесення змін до пункту 2 Положення про освітній округ», 

п.10 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про 

оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей 

бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 

2005 року № 557 (із змінами) «Про впорядкування умов оплати праці та 

затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, 

установ освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти України від 

15 квітня 1993 року № 102 «Про затвердження інструкції про порядок 

обчислення заробітної плати працівників освіти», наказу Міністерства освіти 

і науки України «Про затвердження типових штатних нормативів 

загальноосвітніх навчальних закладів» від 06 грудня 2010 року № 1205,  з 

метою надання якісних освітніх послуг навчальними закладами спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ і міст району, селищна рада            
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Створити  на базі комунального закладу освіти «Солонянська середня 

загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів» (опорний заклад) Солонянської 

селищної ради Дніпропетровської області Центр позашкільної освіти (без 

права юридичної особи). 

2. Перетворити комунальний заклад освіти «Солонянська середня 

загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів» (опорний заклад) Солонянської 

селищної ради Дніпропетровської області у  комунальний заклад освіти 

Солонянське навчально-виховне об’єднання «Солонянська середня 

загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів -  Центр позашкільної освіти»                        

(опорний заклад) Солонянської селищної ради Дніпропетровської області  



(місцезнаходження юридичної особи: 52400, Дніпропетровська область, 

Солонянський район, смт.Солоне, вул.Шевченка, 33) у наступному складі: 

− відокремлений підрозділ Василівська філія І-ІІ ступенів комунального 

закладу освіти Солонянське навчально-виховне об’єднання 

«Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів -  Центр 

позашкільної освіти» (опорний заклад) Солонянської селищної ради 

Дніпропетровської області; 

− відокремлений підрозділ Надіївська філія І-ІІ ступенів комунального 

закладу освіти Солонянське навчально-виховне об’єднання 

«Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів -  Центр 

позашкільної освіти» (опорний заклад) Солонянської селищної ради 

Дніпропетровської області; 

− відокремлений підрозділ навчально-виховний комплекс 

Малозахаринська філія І ступеня – дошкільний навчальний заклад 

комунального закладу освіти Солонянське навчально-виховне 

об’єднання «Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ 

ступенів -  Центр позашкільної освіти» (опорний заклад) Солонянської 

селищної ради Дніпропетровської області; 

− Центр позашкільної освіти комунального закладу освіти Солонянське 

навчально-виховне об’єднання «Солонянська середня загальноосвітня 

школа № 1 І-ІІІ ступенів -  Центр позашкільної освіти» (опорний заклад) 

Солонянської селищної ради Дніпропетровської області. 

3. Затвердити Статут комунального закладу освіти Солонянське навчально-

виховне об’єднання  «Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І-

ІІІ ступенів -  Центр позашкільної освіти» (опорний заклад) Солонянської 

селищної ради Дніпропетровської області (додаток 1). 

4. Затвердити штатну чисельність комунального закладу освіти  Солонянське 

навчально-виховне об’єднання  «Солонянська середня загальноосвітня 

школа № 1 І-ІІІ ступенів -  Центр позашкільної освіти» (опорний заклад) 

(додаток 2). 

5.  Соціально-гуманітарному відділу виконавчого комітету (Грекова І.В.): 

провести державну реєстрацію Солонянського навчально-виховного 

об’єднання «Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ 

ступенів -  Центр позашкільної освіти» (опорний заклад) Солонянської 

селищної ради Дніпропетровської області   у відповідності до норм 

чинного законодавства. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціального захисту населення, освіти, культури та спорту, охорони 

здоров’я. 

 
 

Селищний голова                                                                      М.М.Копейко 
 

смт. Солоне 

31.07.2017 

№ 04-22/VІІ 

 


