
 
 
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
Про затвердження плану створення освітніх округів  

та модернізації мережі навчальних закладів  
у Києво-Святошинському районі 

  
 
 
 Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України від 21.05.1997р. № 280/97 «Про 
місцеве самоврядування в Україні» (із наступними змінами), згідно подання Києво-
Святошинської районної державної адміністрації, районна рада 
 

в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити план створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних 
закладів у Києво-Святошинському районі (додається). 

 
2. Пункт 2 плану набирає чинності після прийняття рішення Бобрицькою 

сільською радою щодо призупинення діяльності Бобрицької загальноосвітньої 
школи І ступеня. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань освіти, науки, культури, духовності та історії (голова комісії – 
Товстоног Л.М.). 

  
 
 
 

                     Голова ради                            В.В. Луцюк 

 

 

 

 

 

 

 
м. Київ 
06 червня 2013 року 
№ 326-29-VІ 



                     Додаток 
                  до рішення Києво-Святошинської   
                  районної ради VІ скликання 

                                                                                                      від 06.06.2013 р.  № 326-29-VІ 
 
 
 
 
  

ПЛАН 
створення освітніх округів та модернізації мережі навчальних закладів  

у  Києво-Святошинському районі 
 
№ 
з/п 

                     Заходи  Термін 
виконання 

Відповідальні 

1.       Здійснювати постійний аналіз наявної 
мережі навчальних закладів району 
відповідно до демографічної ситуації. 

Постійно Управління освіти, 
молоді та спорту 
райдержадміністрації 

2.       Призупинення діяльності Бобрицької  
загальноосвітньої школи  І ступеня,  
використання наявного шкільного 
автотранспорту для підвезення учнів с. 
Бобриця до  Білогородської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 
з дотриманням вимог чинного 
законодавства  

До 01.09.2013 Управління освіти, 
молоді та спорту 
райдержадміністрації,. 
Бобрицька сільська 
рада 

3.        Здійснити реформування вечірньої 
форми навчання шляхом закриття 
навчально-консультаційних пунктів при 
Білогородській  загальноосвітній школі І-
ІІІ ступенів №1,  Крюківщинській  
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, 
Петропавлівсько-Борщагівській  
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, 
Софіївсько-Борщагівському навчально-
виховному комплексі  «Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів». 
       Контингент учнів приєднати до 
Боярської вечірньої  загальноосвітньої 
школи ІІ-ІІІ ступенів. 
      Закрити   навчально-консультаційний 
пункт при Хотівському навчально-
виховному комплексі «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - гімназія». 
Контингент учнів приєднати до 
Новосілківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів. 

До 01.09.2013 Управління освіти, 
молоді та спорту 
райдержадміністрації  
 

4.       Забезпечити можливість вибору учнями 
профілів навчання в школі ІІІ ступеня за 
рахунок створення опорних закладів та 
забезпечення підвезення учнів 10-11 класів 
вказаних шкіл: 

2013-2015 роки Управління освіти, 
молоді та спорту 
райдержадміністрації 
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4.1.       Опорний заклад: 
Боярський міжшкільний 
навчально-виробничий комбінат. 
Здійснює навчання за профілем 
«Технології». 
Забезпечує допрофесійну та професійну 
підготовку зі спеціальностей: водій 
категорії «С»; водій категорії «В»; 
оператор  комп’ютерного набору; 
швачка;  кравець;  секретар керівника; 
кухар; продавець. 
Закріплені загальноосвітні заклади: 
Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  №1; Боярська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів  №2; Боярська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  №3; 
Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  №4; Боярська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів  №5; Білогородська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  №1; 
Білогородська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  №2; Забірська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів, Петрівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; 
Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, Юрівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів. 

2013 рік  

4.2.       Опорний заклад: 
Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів№3. 
Здійснює навчання за профілями: 
«Українська філологія», «Математика». 
Закріплені загальноосвітні заклади: 
Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  №1; Боярська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів  №2; Боярська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  №4; 
Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  №5;  Тарасівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
Забірська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів. 

2014 рік  

4.3.       Опорний заклад: 
Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №4. 
Здійснює навчання за профілями: 
«Українська філологія». 
Закріплені загальноосвітні заклади: 
Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1, Вишнівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №2, Вишнівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3, 

2014 рік  
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Софіївсько-Борщагівський навчально-
виховний комплекс  «спеціалізована ЗОШ 
І-ІІІ ступенів -  ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів. 

4.4.        Опорний заклад: 
Хотівський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-гімназія». 
Здійснює навчання за профілями: 
«Історичний»,  «Інформаційно-
технологічний». 
Закріплені загальноосвітні заклади: 
Лісниківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів;  Новосілківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; 
Ходосівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів. 

2015 рік  

4.5.        Опорний заклад: 
Шпитьківський міжшкільний 
навчально-виробничий комбінат. 
Здійснює навчання за профілем 
«Технології». 
Забезпечує допрофесійну та професійну 
підготовку зі спеціальностей: 
водій категорії «С»; 
водій категорії «В»; 
оператор комп’ютерного набору; 
перукар. 
Закріплені загальноосвітні заклади: 
Бузівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, 
Гореницька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, 
Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, 
Михайлівсько-Рубежівська загальноосвітня 
школа I-III ступенів, 
Музичанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, 
Шпитьківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів. 

2013 рік  

5.        Провести організаційні заходи щодо 
функціонування та спільної діяльності 
опорних та закріплених загальноосвітніх 
закладів: 
- розробка і затвердження Порядку 
співпраці; 
- розробка і підписання угод про спільну 
освітню діяльність між суб’єктами 
освітньої діяльності. 
 

2013-2015 роки Управління освіти, 
молоді та спорту 
райдержадміністрації 
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6.        Забезпечити умови для 
функціонування опорних навчальних 
закладів: 
-  зміцнення навчально-матеріальної бази 
навчальних кабінетів з профільних 
дисциплін в опорних загальноосвітніх 
школах; 
- поповнення бібліотечного фонду 
загальноосвітніх навчальних закладів 
науково-методичною літературою з питань 
впровадження профільного навчання; 
- розширення мережі класів з поглибленим 
вивченням предметів, зокрема в сільській 
місцевості; 
- забезпечення організації допрофільної 
підготовки у 8-9 класах шляхом 
впровадження курсів за вибором та 
факультативів; 
- здійснення науково-методичного 
супроводу навчально-виховного процесу в 
опорних школах.  

2013-2015 роки 
  
 

Управління освіти, 
молоді та спорту 
райдержадміністрації 

7.       Оптимізувати структуру методичної 
роботи з педагогічними працівниками в 
умовах функціонування освітніх округів 
для забезпечення профільного навчання. 
Забезпечити проведення методичних 
заходів з педагогічними працівниками з 
метою підвищення фахової професійної 
майстерності викладання профільних 
дисциплін. 

2013-2015 роки Управління освіти, 
молоді та спорту 
райдержадміністрації 

8.       Систематично здійснювати 
моніторингові дослідження ефективності 
модернізації мережі загальноосвітніх 
навчальних закладів та діяльності освітніх 
округів. 

2013-2015 роки Управління освіти, 
молоді та спорту 
райдержадміністрації 

 
 
 
 
         Заступник голови районної ради                                                В.А. Костина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


