
ГРОМАДСЬКЕ ОНЛАЙН-ОБГОВОРЕННЯ З ПИТАНЬ СТВОРЕННЯ 
ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ЙОГО ФІЛІЙ У ГІРСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ 

РАДІ 
  Відповідно до освітніх потреб населення та соціально-економічних умов 

Гірської територіальної громади розпочався процес оптимізації закладів 
загальної середньої освіти, результатом якого є створення опорної школи  та її 
філій. Підставою для її створення став результат аналізу статистичних даних, 
моніторингу фінансових спроможностей закладів загальної середньої освіти 
Гірської громади, наявність належних умов та критеріїв відбору тощо.  
Протягом 2021 року було неодноразово обговорено план заходів з оптимізації 
шкільної мережі. Наступний крок – врахування думки громадськості щодо 
оптимізації закладів загальної середньої освіти Гірської сільської ради. У 
зв’язку з запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу 
поширення коронавірусу та з метою недопущення пандемії COVID-19 
громадські слухання проводяться в онлайн режимі. Управління гуманітарного 
розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області пропонує 
ознайомитися із протокольним рішенням конкурсної комісії на визначення 
опорного закладу загальної середньої освіти Гірської сільської ради та його 
філії створення опорного закладу освіти та його філії у Гірській громаді та 
підтримати зазначені шляхи оптимізації мережі закладів загальної середньої 
освіти, під які будуть першочергово спрямовуватимуться  кошти,  виділені  в 
рамках фінансової підтримки опорної школи (обладнання навчальних 
кабінетів фізики, хімії, біології, ІТ, підвищення кваліфікації вчителів, 
інвестиція шкільних бібліотек, позашкільна діяльність, обладнання для 
здійснення навчального процесу, спортивне обладнання тощо). 
 

     Отож, ЗАПРОШУЄМО ЖИТЕЛІВ ГІРСЬКОЇ ГРОМАДИ до широкого 
громадського обговорення питань щодо оптимізації мережі закладів загальної 
середньої освіти та просимо надсилати свої пропозиції та зауваження на 
електронну адресу Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту 
населення ugrszngsr@ukr.net до 19 травня 2021 року. Просимо висловлювати 
свою думку аргументовано, чітко, в доступній толерантній формі. 
 
   ДЛЯ НАС ДУЖЕ ВАЖЛИВА ДУМКА КОЖНОГО З ВАС! Після 
завершення терміну подачі пропозицій та зауважень результати будуть 
оприлюднені та узагальнені на офіційному сайті Гірської сільської ради. 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ №1 
Засідання конкурсної комісії 

Щодо визначення опорного закладу середньої освіти та його філії 
 

30.04.2021р. 
 

Голова конкурсної комісії: 

М. Счастливий      - заступник голови Гірської сільської ради. 

Заступник голови конкурсної комісії 

О. М. Плахотнюк     - начальник управління гуманітарного розвитку та 
соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області відділу освіти. 

Секретар конкурсної комісії: 

Т. М. Рахімова  - Начальник відділу освіти Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської області 

Члени конкурсної комісії: 

С. О. Давидок    - Депутат Гірської сільської ради  

О. В. Залізний    - Представник батьківської громади 

Присутні на засіданні: 
 
Голова конкурсної комісії - М. Счастливий      - заступник голови Гірської 
сільської ради. 

Заступник голови конкурсної комісії - О. М. Плахотнюк     - начальник 
управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області відділу освіти. 

Секретар конкурсної комісії - Т. М. Рахімова  - Начальник відділу освіти 
Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області 

Члени конкурсної комісії: 
С. О. Давидок    - Депутат Гірської сільської ради  
О. В. Залізний    - Представник батьківської громади. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 



1. Визначення опорного закладу середньої освіти та його філії. 
 

 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАВСЯ» - 0. 
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО. 
 
ВИРІШИЛИ: 
1. Визнати Ревнівську загальноосвітню школу I-III ступенів Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області переможцем у 
конкурсі на визначення опорного закладу загальної середньої освіти Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київської області. 

2. Інформацію про результати Конкурсу розмістити на офіційному 
сайті Гірської сільської ради. 

3. Рішення конкурсної комісії про визначення опорного закладу 
освіти подати до Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 
області для створення – Ревнівського опорного закладу загальної середньої 
освіти I-III ступенів Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області. 

4. Визначити «Мартусівське навчально-виховне об’єднання 
«загальноосвітня школа І ступеня – дитячий садок» Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області» філією Ревнівського опорного 
закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області. 

  
ПІДПИСИ: 
Голова комісії                              _______________                  М. А. Счастливий 
 
Заступник голови комісії           _______________                  О. М. Плахотнюк 
 
Секретар конкурсної комісії     _______________                   Т. М. Рахімова 
Члени конкурсної комісії: 
                                                     _______________                   С. О. Давидок 
  
                                                     _______________                   О. В. Залізний. 
 
 
 


