
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

від  03.08.2021 № 102р 

м. Краматорськ      
 

 

Про проведення конкурсу на 
визначення опорного закладу загальної 
середньої освіти Краматорської  
міської ради   

 

 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про освіту», ст. 8 Закону України «Про повну 
загальну середню освіту», Положення про опорний заклад освіти, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 532, Порядку про конкурс на визначення 
опорного закладу загальної середньої освіти Краматорської міської ради, затвердженого 
рішенням Краматорської міської ради від 23.06.2021 № 10/VІII-578 «Про затвердження 
Порядку визначення опорного закладу загальної середньої освіти Краматорської міської ради 
та затвердження Статуту про опорний заклад загальної середньої освіти Краматорської 
міської ради та Положення про його філію», керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

 

 

РОЗПОРЯДЖУЮСЬ: 
 

1. Провести конкурс на визначення опорного закладу загальної середньої освіти 

Краматорської міської ради (далі – Конкурс). 
 

2. Оприлюднити оголошення про проведення Конкурсу на веб-сайті Краматорської 
міської ради за формою згідно з додатком. 

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 
голови за розподілом повноважень. 

 

 

 

 
 Міський голова        О.В. Гончаренко 
 

 

 

 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

міського голови 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

                                                                                        03.08.2021 № 102р 

 

Форма оголошення про проведення Конкурсу 

 

Відповідно до розпорядження Краматорського міського голови від 03.08.2021 № 102р 
оголошується конкурс на визначення опорного закладу загальної середньої освіти 

Краматорської міської ради Донецької області. 
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на визначення 

опорного закладу загальної середньої освіти Краматорської міської ради (далі – Порядок), 
затвердженого рішенням Краматорської міської ради від 23.06.2021 № 10/VІII-578 «Про 
затвердження Порядку визначення опорного закладу загальної середньої освіти 
Краматорської міської ради та затвердження Статуту про опорний заклад загальної середньої 
освіти Краматорської міської ради та Положення про його філію». 

 

Конкурс проводиться у два етапи: 
І етап – з 02.08.2021р. по 06.08.2021р. - подання заявок відповідними закладами 

загальної середньої освіти до управління освіти Краматорської міської ради (м. Краматорськ, 
вул. Катеринича, 26, каб. 4; Дризі Олені Олександрівні – заступнику начальника); 

 

ІІ етап – з 09.08.2021р. по 13.08.2021р. - перевірка поданих документів на 
відповідність установленим законодавством вимогам, оцінювання та визначення переможців. 

 

Для участі у Конкурсі подаються матеріали, визначені п. 2.2 Порядку: 
- план розвитку закладу (до 5-7 сторінок) на наступні 3 роки; 
- діяльність закладу за останні 3 роки; 
- опис інвестиційних потреб опорного закладу. 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника управління освіти     О.О. Дрига 

 

 

Заступник міського голови       Т.М. Савченко 

 

 

 

 

 


