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   НАКАЗ 

 

        31.03.2016                                     м. Вінниця                              №183 

 

   

Про підсумки проведення обласного  
конкурсу на кращий проект опорної школи 
 

 

На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до окремих 

законів» від 24 грудня 2015 року №911-VIII, постанови КМУ від            
20.12.2016 р. № 79 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», листів Міністерства освіти і науки України від 
28.01.2016 року №1/10-251 «Про створення опорних шкіл», від 23.02.2016 р. 

№1/9-94 «Щодо опорних шкіл», наказів Департаменту освіти і науки від 
15.02.2016 р. №63 «Про створення опорних шкіл», від 25.02.2016р. №82 «Про 
проведення обласного конкурсу на кращий проект опорної школи» з метою 

формування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів, 
забезпечення в подальшому можливостей профільної освіти учнів старшої 

школи, здійснено інформаційне, організаційно-методичне забезпечення та 
проведено вищезазначений конкурс у березні 2016 року. 

Конкурс було проведено у два етапи: районний - у лютому та обласний 
-  у березні 2016 року. 

На обласний етап конкурсу подано 35 проектів  із 23 районів та                      
м. Вінниці. 

Не брали участі в обласному етапі конкурсу опорні школи Літинського, 
Могилів-Подільського, Теплицького, Хмільницького районів. 

На підставі рішення конкурсної комісії на кращий проект опорної 
школи та вищевикладеного, 

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити рішення конкурсної комісії та нагородити переможців 
обласного етапу конкурсу на кращий проект опорної школи : 

 
1.1 Грамотами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації  

колективи загальноосвітніх навчальних закладів: 



 
За зайняте I місце 

 
- «Немирівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-
III ст. №2- ліцей» Немирівської районної ради Вінницької області  

 
За зайняте II місце  

 
- Іліннецького НВК: «ЗОШ I-III ст. – гімназія № 2»  

- НВК: «ЗОШ I-IIIст. №2 – гімназія м. Бар» 
- Агрономічненської  СЗШ I-III ст. Вінницького району  

- Рахнівсько - Лісової СЗШ I-III ст. №1 Шаргородського району  
 

За зайняте III місце  
 

- Лісничанської ЗШ I-III ст. Бершадського району  
- Борівської ЗОШ I-III ст. Чернівецького району  

- Корделівської  СЗШ I-III ст. Калинівського району 
- СЗШ I-III ст. №2 ім. воїна-інтернаціоналіста С.В.Гаврилюка   
смт. Крижопіль 

- ЗОШ I-III ст. смт. Оратів  
- Тиврівського ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки      

- НВК: «Томашпільська ЗШ I-III ст. - гімназія»  
- Липовецького колегіуму ім. В.Липківського   

 
1.2 Оголосити подяку Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

за активну участь у обласному етапі конкурсу на кращий проект опорної 
школи колективам загальноосвітніх навчальних закладів:  

  
- НВК: «СЗШ I-III ст. №1 – гімназія смт. Тростянець» 

- Тульчинської ЗШ I-III ст. №1 Тульчинської районної ради 
- Загальноосвітній НВК: «I-III ст. Школа-інтернат-гімназія» 
ім. В. М. Підгорбунського Козятинської районної ради 

- НВК: загальноосвітня школа I ступеня – гімназія  Ямпільського району 
- НВК: «СЗШ I-III ст. №1 – гімназія» смт. Муровані Курилівці 

- «НВК: загальноосвітня школа I-III ст. – гімназія №30 ім. Тараса 
Шевченка Вінницької міської ради» 

    
2. Провести нагородження переможців конкурсу грамотами у травні 2016 

року. 
 

3. Керівникам органів управління освітою районних та міських рад 
провести необхідні організаційні заходи щодо покращення роботи по 

проведенню Конкурсу у наступних роках. 



4. Даний наказ розмістити на сайті Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації.  

 
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 

директора  Департаменту Чорну О.А.  

 
Заступник голови – директор 

Департаменту  освіти і науки                                                            І. Івасюк  
обласної державної адміністрації 

 
 

ПОГОДЖЕНО 
 

Перший заступник директора  
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації     О. Чорна 
           

 
Начальник відділу загальної 

середньої та дошкільної освіти                         О. Дорош  
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
 

 
Головний спеціаліст відділу загальної 
середньої та дошкільної освіти                         О. Лемещенко  

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
 

 Юрист                                             А.Стахова   
 

 

 
 

 
 


