
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

8 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

27 квітня 2017 року                                   с.Судилків                                            № 9 

 

Про утворення опорного 

освітнього закладу та його філій 

 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», пункту 6 Прикінцевих 

положень Закону України від 24.12.2015 № 911-VІІІ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України», Положення про освітній округ, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №777, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою створення єдиного освітнього простору, 

забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти, враховуючи рекомендації постійної комісії 

сільської ради з питань  освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров'я та 

соціального захисту населення, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Утворити опорний освітній заклад на базі Судилківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів шляхом приєднання до неї Білокриницького навчально-виховного комплексу 

“загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад”, 

Лозичанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Судилківського навчально-виховного 

комплексу “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів — дошкільний навчальний 

заклад”. 

 

 2. Утворити: 

 2.1. Білокриницьку філію Судилківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на базі 

Білокриницького навчально-виховного комплексу “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 

ступенів — дошкільний навчальний заклад”; 

 2.2. Лозичанську філію Судилківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на базі 

Лозичанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

 2.3. Судилківську філію Судилківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на базі 

Судилківського навчально-виховного комплексу “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 

ступенів — дошкільний навчальний заклад”. 

 

 3. Начальнику відділу освіти, культури, молоді і спорту та туризму сільської ради 

Космині Н.А. розробити проекти Статуту Судилківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

і Положення про Білокриницьку, Лозичанську та Судилківську філії Судилківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів і внести їх на розгляд сесії сільської ради. 

  

 4. Провести протягом 2017 – 2019 рр  реорганізацію навчальних закладів  з пониженням 

ступеня Новицького навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад I-II 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» у Новицький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – дошкільний навчальний заклад»;    Полянської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів у Полянську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів; 

Великомедведівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад  І-



ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» у Великомедведівський навчально-виховний 

комплекс  І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»; Хролинської загальноосвітньої 

школи  I-II ступенів у Хролинський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня – дошкільний навчальний заклад»; шляхом приєднання до 

Травлинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, а також реорганізацію з пониженням 

ступеня Серединецької загальноосвітньої школи I-III ступенів у Серединецьку загальноосвітню 

школу I-II ступенів;  Вовківецького навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний  заклад I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад» у Вовківецький навчально-

виховний комплекс «загальноосвітній навчальний  заклад I ступеня – дошкільний навчальний 

заклад» шляхом приєднання до Городищенської загальноосвітньої школи I-III ступенів. 

 

 5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова        Т.Котик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


