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Про утворення освітнього округу та 
визначення його опорного закладу і філій  
 

Відповідно до статті  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року 
№777 «Про затвердження Положення про освітній округ» (із змінами, 
внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня        
2016 року №79 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України»), враховуючи подання Богодухівської районної державної 
адміністрації та з метою вдосконалення загальної середньої освіти, зміцнення 
матеріально-технічної бази навчальних закладів, оснащення їх сучасним 
обладнанням для створення додаткових можливостей розвитку учнів, реагуючи 
на сучасні освітні запити та потреби населення району, районна рада 
 

ВИРІШИЛА:  
1. Утворити з 01 вересня 2017 року освітній округ та визначити опорним 

закладом Богодухівську загальноосвітню школу I-III ступенів №2 
Богодухівської районної ради Харківської області.  

2. Визначити філіями Богодухівської загальноосвітньої школи I-III 
ступенів №2 Богодухівської районної ради Харківської області:  
-  Хрущово-Микитівську загальноосвітню школу І-II ступенів Богодухівської 
районної ради Харківської області;  
- Семеноярську загальноосвітню школу І-II ступенів Богодухівської районної 
ради Харківської області; 
- Червононивський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-II ступенів - дошкільний навчальний заклад» 
Богодухівської районної ради Харківської області.  

3. Доручити відділу освіти районної державної адміністрації                      
(Повойко І.О.) у термін до 15 серпня 2017 року провести відповідну роботу по 
визначенню: 

3.1. Прав, обов’язків, порядку взаємодії суб’єктів округу. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/79-2016-%D0%BF/paran17#n17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/79-2016-%D0%BF/paran17#n17


3.2. Особливостей організації навчально-виховного процесу в суб’єктах 
округу; 3.3. порядку організації підвезення учнів і педагогічних працівників до 
місця навчання, роботи та до місця проживання відповідно до розкладу уроків 
суб’єктів округу. 

3.4. Порядку харчування учнів суб’єктів округу. 
3.5. Питання забезпечення належною матеріально-технічною базою 

суб’єктів округу.  
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську  

комісію з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту 
населення  районної  ради  (Ситник Л.М.). 

 

Голова районної ради                                                               С.Ф.Панов 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


