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Управління освіти і науки 
Кіровоградської обласної 
державної адміністрації

Щодо функціонування опорних 
загальноосвітніх навчальних 
закладів у Кіровоградській області

У зв’язку з інформацією, що надходила з Кіровоградської області про 
мережу загальноосвітніх навчальних закладів, та за наслідками вивчення 
питання щодо створення та функціонування опорних закладів та їхніх філій, 
повідомляємо наступне.

Для забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими 
освітніми потребами, незалежно від місця проживання до якісної освіти; 
ефективного використання наявних ресурсів та їх спрямування на задоволення 
освітніх потреб учнів (вихованців) створюються опорні загальноосвітні 
навчальні заклади.

Відповідно до п.2 Положення про освітній округ в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України № 574 від 31.08.2016 опорний заклад є юридичною 
особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, 
печатку та має у своєму складі філії. Філія не є юридичною особою.

Випускникам опорного закладу II і III ступеня та його філій, що 
виконують функції основної школи, відповідний документ про освіту видається 
опорним закладом.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту» 
загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати навчально-виховні 
комплекси у складі навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для 
задоволення допрофесійних і професійних запитів громадян, а також 
навчально-виховні об'єднання з дошкільними та позашкільними навчальними 
закладами для задоволення освітніх і культурно-освітніх потреб.

Загальноосвітні навчальні заклади для задоволення допрофесійних, 
професійних запитів та культурно-освітніх потреб громадян можуть входити до 
складу освітніх округів, спілок, інших об'єднань, у тому числі за участі
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навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 
професійно-технічної та вищої освіти різних типів і рівнів акредитації, закладів 
культури, фізичної культури та спорту, підприємств і громадських організацій.

Створені в Кіровоградській області навчально-виховні об’єднання, до 
складу яких входять навчальні заклади, за рішенням засновників можуть 
набути статус юридичної особи. Однак, при цьому загальноосвітні, дошкільні, 
позашкільні навчальні заклади відповідно до профільних законів не повинні 
втрачати статус юридичної особи, а також позбавлятися належних їм функцій.

Практика, що склалася у Кіровоградській області, коли опорні заклади не 
є юридичними особами, не відповідає чинним нормативно-правовим актам.

З огляду на зазначене, вважаємо за необхідне привести мережу 
загальноосвітніх закладів області у відповідність до чинних нормативно- 
правових актів.
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