
ПРОЄКТ 
 
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
   

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження плану оптимізації  
мережі закладів освіти Великодимерської 

територіальної громади  на 2021-2024 роки 
 

 
З метою створення необхідних умов для реалізації конституційного права 

громадян на освіту, підвищення якості освітніх послуг на основі ефективного 

використання ресурсів закладів освіти, відповідно до ст. ст. 104-107 Цивільного 
Кодексу України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 
19.06.2019 року № 532 «Про затвердження Положення про опорний заклад 

освіти»,  керуючись статтею 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та 

рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, туризму, 
молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населенн я, 

Великодимерська селищна рада  
 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити План оптимізації мережі закладів освіти 
Великодимерської територіальної громади  на 2021-2024 роки, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 
комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань освіти, 
культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального 

захисту населення. 

 

Селищний голова                             Анатолій БОЧКАРЬОВ 

смт Велика Димерка 
від ______ 2021 року 
№  

 



ПРОЄКТ 
Додаток  
рішення селищної ради  

від 22 липня 2021 року  
№  

 
План  

оптимізації мережі комунальних закладів освіти  
Великодимерської територіальної громади на 2021- 2024 роки 

 

№ Назва заходу Термін Виконавець 

1.  Аналіз наявної мережі закладів освіти 
та шляхів її оптимізації 

Липень 2021 Управління освіти, 
культури, молоді і спорту 
Великодимерської 

селищної ради  
(далі – Управління 

ОКМС) 

2.  Визначення перспективної мережі 
гімназій та ліцеїв  

Липень 2021 Управління ОКМС 

3.  Проведення громадського 

обговорення щодо оптимізації мережі 
закладів освіти 

2021 Селищна рада, 

Управління ОКМС 

4.  Проведення конкурсу на визначення 
опорного закладу у окрузі сіл Плоске, 

Русанів, Світильня 

Серпень 2021 Управління ОКМС 

5.  Проведення роз’яснювальної роботи 
щодо оптимізації мережі закладів 

освіти з колективами закладів, 
замовниками освітніх послуг 

2021 Управління ОКМС  

6.  Прийняття рішень про реорганізацію 

закладів освіти 

2021-2024 Селищна рада 

7.  Розробка маршрутів руху шкільних 
автобусів на навчальний рік  

Щорічно  
до 01.09 

Управління ОКМС, 
заклади освіти 

8.  Здійснення заходів щодо 
працевлаштування вивільнених 

працівників 

2021-2024 Управління ОКМС, 
заклади освіти 

9.  Приведення установчих документів 
реорганізованих закладів до вимог 

чинного законодавства 

2021-2024 Управління ОКМС, 
заклади освіти 

10.  Оновлення матеріально-технічної 
бази реорганізованих закладів освіти 

2021-2024 Селищна рада, 
Управління ОКМС 

 

 
 

 
 
 

 
 



ПРОЄКТ 
Начальник Управління освіти,  

культури, молоді і спорту  

Великодимерської селищної ради                                           Т. ІВАНЕНКО 

 

 

Заступник селищного голови                                                             О. КУЦЕНКО 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу  

правового забезпечення                                           Я. МАЗУРЕНКО 

 

 

 

 

Голова постійної комісії з питань освіти,  
культури, туризму, молоді,  

фізкультури і спорту, охорони здоров’я  
та соціального захисту населення                                                       А. ВАСЮК 

 

 

 

 


