
  

 

Договір 

про спільну освітню діяльність Липоводолинського освітнього округу 

Липоводолинської районної ради 

Сумської області 

                                                                                         смт.Липова Долина                                                                                             

23.11.2012 р. 

 

Навчальні заклади освіти, що розташовані на території Липоводолинської 

селищної ради, Русанівської сільської ради, Лучанської сільської ради 

Липоводолинського району Сумської області:  

1.Липоводолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів в особі  директора 

Вовк Ірини Іванівни, яка діє на підставі Статуту, 

2. Русанівського НВК в особі  директора  Богомол Галини Василівни, яка 

діє на підставі Статуту, 

3.Лучанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в особі директора 

Педько Наталії Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, 

4.Липоводолинського дошкільного навчального закладу №1 «Берізка» в 

особі завідувачки Пермякової Тетяни Миколаївни, яка діє на підставі 

Статуту, 

5. Липоводолинського дошкільного навчального закладу №2 «Веселка» 

в особі завідувачки Шматко Тамари Василівни, яка діє на підставі Статуту, 

6.Районного Будинку для дітей та юнацтва в особі директора Булгакової 

Світлани Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, 

7.Дитячо - юнацької спортивної школи в особі Вовка Євгенія 

Володимировича, який діє на підставі Статуту, 

8.Лучанського дошкільного навчального закладу в особі завідувачки 

Бережної Наталії Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, 

керуючись положеннями Цивільного кодексу України, Законів України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про 

позашкільну освіту», наказом відділу освіти Липоводолинської районної 

державної адміністрації від 07.11.2012 р. №333-ОД «Про створення освітніх 

округів Липоводолинського району» уклали цей договір про наступне:  

      

1. Предмет договору. 

 1.1. З метою організації в  межах  адміністративно-територіальної  

одиниці ефективної системи освіти;  

 забезпечення рівного   доступу  дітей  відповідного  віку  до якісної   

дошкільної,   загальної   середньої,   позашкільної   освіти  незалежно 

від місця їх проживання;  

 ефективного використання  творчого  потенціалу   педагогічних 

працівників навчальних закладів;  

 раціонального використання навчально-методичної, матеріально-

технічної  бази  суб'єктів  округу,  її  зміцнення  та модернізації.  



  1.2. Липоводолинський освітній округ здійснює спільну діяльність 

спрямовану на: 

- створення єдиного освітнього простору; 

- забезпечення належних   умов   для  організації навчально-виховного  

процессу; 

- здійснення психологічного супроводу навчально-виховного процесу; 

-розвитоку    творчих   здібностей,   нахилів,    обдарувань   дітей; 

- впровадження сучасних освітніх технологій.  

 

2. Назва округу: Липоводолинський освітній округ Липоводолинського 

району Сумської області. 

 

3. Скорочена назва: Л-Долинський ОО 

 

4. Тип об’єднання: просте товариство. 

 

5. Вид діяльності: некомерційна. 

 

6. Статус об’єднання: неюридична особа . 

 

7. Статус учасників об’єднання : юридичні особи . 

 

8. Термін дії Договору: необмежений, до укладення нового .  

 

9.  Обов’язки учасників округу. 

9.1. Надавати у спільне використання або у використання окремим 

учасниками округу матеріальні цінності (приміщення, обладнання, 

транспортні засоби тощо), кадрові ресурси (сприяти виконанню 

працівниками спільних доручень, відправленню їх у відрядження, 

направленню на роботу в інші навчальні заклади  освіти, змінювати з цією 

метою розклад навчальних занять і режим роботи тощо). 

9.2. Разом з іншими учасниками округу здійснювати спільну діяльність, 

передбачену в п.1 Договору, постійно ініціювати та підтримувати процеси 

інтеграції та координації зусиль. 

Для цього узгоджено проводити методичну роботу з педагогічними кадрами, 

сприяти зростанню їх  професійної майстерності; надавати психологічні та 

соціальні послуги членами мобільного психологічного пункту всім 

учасникам освітнього округу; проводити спільні виховні заходи. 

 

10. Права учасників округу. 

10.1. Право на участь в управлінні та веденні спільної діяльності. 

10.2. Право на інформацію щодо умов, змісту і результатів спільної 

діяльності. 

10.3. Право на використання результатів спільної діяльності та на врахування 

індивідуального вкладу у спільну справу кожним учасником округу. 



 

11. Особливості здійснення спільної діяльності. 

11.1. Усі особливості спільної діяльності обумовлюються у конкретних 

угодах між учасниками округу, які можуть укладатися в письмовому або 

усному виглядах. 

11.2. Рішення з конкретних питань приймаються на основі консенсусу – 

одноголосного прийняття рішень учасниками переговорів з того чи іншого 

питання (більшістю голосів, двома третинами голосів учасників округу 

тощо). 

11.3. Участь у здійсненні того чи іншого виду спільної діяльності для 

учасників округу є добровільною . 

11.4. Рішення з різних питань спільної діяльності приймаються з 

урахуванням можливості одержання при цьому найбільшої користі для дітей 

та працівників навчальних закладів освіти. 

11.5. Під час здійснення окремих видів спільної діяльності не можуть  

обмежуватися права (п.10) та розширюватись обов’язки (п.9) учасників 

округу. 

 

12. Управління освітнім округом. 

12.1. Вищим органом управління Липоводолинського освітнього округу є 

рада Липоводолинського освітнього округу.  До його складу входять 

керівники навчальних та позашкільних закладів: Вовк Ірина Іванівна, 

Богомол Галина Василівна, Педько Наталія Миколаївна, Шматко Тамара 

Василівна, Пермякова Тетяна Миколаївна, Булгакова Світлана 

Володимирівна, Вовк Євгеній Володимирович, Бережна Надія Миколаївна.  

Рада Липоводолинського освітнього округу скликається за потребою, але не 

менше двох разів на рік. Ведуться протоколи засідань.                              

Засідання Липоводолинського освітнього округу веде голова, функції якого 

виконує Булгакова Світлана Володимирівна.                            

Для забезпечення роботи Липоводолинського освітнього округу 

використовується ресурси учасників округу. 

 Основні завдання  Ради Липоводолинського освітнього округу:  

 організовує роботу відповідно  до  Положення про Липоводолинський 

освітній округ  

 подає пропозиції    до відділу освіти    щодо залучення педагогічних 

працівників до гурткової роботи, працівників психологічної служби до 

просвітницької, консультативної  та, при потребі, діагностичної 

роботи,   діяльності    міжбібліотечного    абонементу    для    

тимчасового перерозподілу та формування бібліотечних фондів;  

 координує проведення  спільних навчально-виховних заходів  

організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;  

 сприяє діяльності  психологічної служби;  

 координує разом   з   районним  методичним кабінетом  відділу освіти 

методичну роботу, спрямовану на: 



-організацію надання  навчально-методичних  консультацій   

працівникам суб'єктів округу;                                                                                                                                       

-удосконалення   методичної роботи в суб'єктах округу;                                                    

-звітує  про  свою діяльність не рідше ніж однин раз на рік,  наприкінці  

навчального  року  на  загальних  зборах працівників суб'єктів округу. 

12.2.  До колегіальних органів управління Липоводолинського освітнього 

округу, 

належать ради навчальних закладів, педагогічні ради, учнівське 

самоврядування, батьківські комітети, профспілки, які мають дорадчі 

функції. Рішення цих органів обов’язково повинні бути розглянуті на 

засіданні  ради Липоводолинського освітнього округу . 

 

13. У структурі Липоводолинського освітнього округу виділено опорний 

навчальний заклад: Липоводолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів. 

Опорний навчальний заклад округу виконує такі функції:  

 концентрація та ефективне     використання      кадрових, 

інформаційних, матеріальних ресурсів, спрямованих на задоволення 

освітніх потреб учнів;  

 надання методичної допомоги  суб'єктам  округу  за  напрямами 

діяльності;  

 забезпечення взаємодії у діяльності працівників психологічної служби; 

 впровадження інноваційних   технологій  в  навчально-виховний 

процес;   

 створення єдиної системи виховної роботи;  

 організація співпраці   із    суб'єктами    округу,    іншими навчальними 

закладами та закладами культури.  

14. Про намір  припинити дію цього Договору для певного учасника округу 

керівник цього закладу зобов’язаний повідомити раду Липоводолинського 

освітнього округу письмово, додавши до повідомлення рішення педагогічної 

ради навчального закладу. Припинення дії Договору для учасників округу є 

добровільним і може здійснюватись лише  за наявності повідомлення про 

намір розірвати Договір до початку нового навчального року. 

Процедура припинення дії Договору для учасників округу встановлюється на 

спеціальному засіданні ради Липоводолинського освітнього округу. 

Після припинення дії Договору для окремих учасників округу Договір 

залишається чинним для всіх інших учасників округу. 

 

15. Діяльність Липоводолинського освітнього округу  припиняється  

а) за рішенням учасників округу; 

б) за рішенням суду; 

в) за інших підстав, передбачених чинним законодавством України. 



 

16. Звітність (зокрема і фінансова) про діяльність Липоводолинського 

освітнього округу  не встановлюється . 

 

17. Контроль з боку держави за діяльністю Липоводолинського освітнього 

округу   здійснюється  відповідно до чинного законодавства. 

 

18. У всьому іншому сторони керуються чинним на території України 

законодавством. 

 

19. Договір вступає в силу з дати його підписання всіма учасниками округу і 

скріплення його  печатками. 

 

20. Даний Договір існує в одному екземплярі. Всі учасники округу мають 

його копії, завірені головою ради Липоводолинського освітнього округу та 

печаткою опорного закладу. 

   

Підписи сторін: 

      

 Липоводолинська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів                          

                  І.І.Вовк 

 

Русанівський НВК                                                                   Г.В.Богомол 

 

ЛучанськаЗОШ І-ІІІ ст.                                                         Н.М.Педько 

 

Липоводолинський ДНЗ №1 «Берізка»                               Т.М.Пермякова 

 

Липоводолинський ДНЗ №2 «Веселка»                               Т.В.Шматко 

 

Будинок для дітей та юнацтва С.В.Булгакова 

 

Дитячо - юнацька спортивна школа Є.В.Вовк 

 

Лучанський ДНЗ Н.М.Бережна 

 

 

Згідно оригінала 

Голова ради Липоводолинського  

освітнього округу                                                                        С.В.Булгакова 


