
Порядок  створення  опорного  закладу  та  формування  установчих
документів. 

Рішення про створення опорного закладу та його філій  приймає засновник:
1. Проводиться аналіз мережі підпорядкованих загальноосвітніх навчальних

закладів,  їх рівень кадрового та матеріально – технічного забезпечення.
2. Прогнозуються  витрати  на  зміцнення  матеріально  –  технічної  бази,

придбання  шкільних  автобусів,  створення  умов  для  навчання  дітей  з
особливими освітніми потребами тощо. 

3. Організовується  інформаційно  –  роз’яснювальна  робота  серед
громадськості щодо створення опорного закладу та філій.

4. Засновник розробляє та затверджує умови  конкурсного відбору опорних
закладів та створює конкурсну комісію.

5. Під  час  проведення  конкурсу,  комісія  враховує  вимоги  до  опорних
закладів,  викладені у п.6 Положення про освітній округ,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №777, із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановами  КМ  №79  від  20.01.2016,  №574  від
31.08.2016(далі – Положення про освітній округ).

6. За результатами конкурсу складається протокол.
7. Приймається  рішення  засновника  про  утворення  опорного  закладу  та

його  філій  на  сесії  відповідної  ради,  в  якому  зазначаються  питання
діяльності опорного закладу та його філій відповідно до п.7 Положення
про освітній округ.

Формування установчих документів:
1. Статут  опорного  закладу(нова  редакція)  розробляється  відповідно  до

Цивільного,  Податкового  та  Господарського  кодексів  України,  Законів
України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту»,  Положення про
загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, Положення про освітній
округ,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  27
серпня 2010 року №777(із змінами, внесеними згідно Постанови КМ №79
від  20.01.2016  та  №574  від  31.08.2016),  Примірного  статуту
загальноосвітнього  навчального  закладу,  затвердженого  наказом
Міністерства  освіти  і  науки  України  від  29.04.2002р.  №284,  інших
нормативно  –  правових  актів  і  затверджується  засновником  опорного
закладу.

2. Положення про філії(  на  кожну окремо)   розробляються відповідно  до
зазначеного вище законодавства та затверджуються засновником.

3. Керівник  опорного  закладу,  після  затвердження  статуту,  подає  за
місцезнаходженням  навчального  закладу  документи  для  проведення
державної  реєстрації  юридичної  особи(ст.5,  24,  25-27  Закону  України
«Про   державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб» від 15.05.2003
№755-ІV,  із  змінами).  Філії  не  є  юридичними особами,  вони  у  складі
опорного закладу, тому державна реєстрація не проводиться.  



4. Витяг  з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб  надається
відповідно до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,
затвердженого  наказом  Міністерства  юстиції  України  від  10.06.2016
№1657/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 червня 2016
року за №839/28969. 

5. Опорний загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою, тому
має  мати   штамп  та  печатку(опис  печаток,  штампів  та  вивісок
затверджений  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
17.02.2004р.  №120  «Про  назви,  печатки,  штампи,  вивіски
загальноосвітніх  навчальних  закладів»,  зареєстрованого  у  Міністерстві
юстиції України 26 лютого 2004р. за №248/8847 та за №249/8848).

6. Назва  опорного  закладу  має  відповідати  вимогам  наказу  Міністерства
освіти і науки України від 17.02.2004р. №120 і у всіх документах: статуті,
державній реєстрації, печатці, штампі та вивісці має бути однаковою.

7. Найменування  філії  повинно  вказувати  на  належність  до  опорного
закладу,  у  складі  якого  вона  створена(п.1.8.  Вимог  до  написання
найменування  юридичної  особи,  її  відокремленого  підрозділу,
громадського  формування,  що  не  має  статусу  юридичної  особи,  крім
організацій  профспілки,  затверджених  наказом  Міністерства  юстиції
України  від 05.03.2012 №368/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції 5
березня 2012 р. за №367/20680).

8. Державний герб України на печатках, штампах, бланках загальноосвітніх
навчальних закладів не поміщується(постанова Верховної Ради України
від  19.02.92  №2137-ХІІ  «Про  Державний  герб  України»,  лист  –
роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 13.11.2002 №1/9-502,
наказ Міністерства освіти і науки України від 17.02.2004р. №120).



                                                      Зразок
                        назви опорного загальноосвітнього 
                                     навчального закладу

         Ізяславський                                                 Новоселицька             
     навчально – виховний комплекс             загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
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          Хмельницької області

               Зразок
         найменування філії
 опорного загальноосвітнього 

                                     навчального закладу

                 Філія           
                 Летичівського навчально – виховного комплексу №1 
                      «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» 
                                 Летичівської селищної ради 
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              Козачківська 
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                 Зразок
                   печатки опорного загальноосвітнього 
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Правильна  та  повна  назва  засновника:  Летичівська  селищна  рада
Хмельницької області
Повна  назва  опорного  закладу:  Летичівський  навчально  –  виховний
комплекс №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів – ліцей» Летичівської
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                                                   Зразок 
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                                            Зразок 
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Від ____________№_________
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                                            Зразок 
бланку наказу опорного загальноосвітнього  навчального закладу
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