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Порядок денний 

1. Про визначення опорних закладів освіти серед закладів загальної 

середньої освіти Ужгородського району. 

 



СЛУХАЛИ: Мацка Степана Яновича, голову комісії, заступника 

голови Ужгородської районної ради, який  проінформував присутніх щодо 
умов проведення конкурсу з визначення опорних закладів освіти району 
відповідно до рішення тридцять дев’ятої сесії VІІ скликання Ужгородської 
районної ради від 05.06. 2020 року № 669 "Про проведення конкурсу на 
визначення опорних закладів освіти серед закладів загальної середньої освіти 
Ужгородського району", а також зазначив, що визначення опорних закладів є 
пріоритетним завданням в розрізі реформи децентралізації освіти, яка 
впроваджуються урядом, та є вкрай важливим для Ужгородського району. 

МИХАЙЛИШИНУ Маріанну Іванівну, заступника голови комісії, 
начальника відділу освіти райдержадміністрації, яка повідомила присутніх, 
що для участі у конкурсі були представлені сім заявок: Оноківського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 
Закарпатської області,  Кам’яницького закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області,  
Шишлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Ужгородської районної ради Закарпатської області, Концівського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 
Закарпатської області, Коритнянського закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області, Худлівського 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 
Закарпатської області, Середнянського закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області.  

ВИСТУПИЛИ: Керівники закладів освіти, які брали участь у конкурсі з 

визначення опорних закладів освіти (матеріали додаються). 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.Визнати такими, що пройшли конкурсні випробування Оноківський 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 
Закарпатської області,  Кам’яницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області,  Шишлівський 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 
Закарпатської області, Концівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області, Коритнянський 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 
Закарпатської області, Худлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області, Середнянський 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 
Закарпатської області.  

 2.Інформацію про результати конкурсу розмістити на офіційних 

сайтах Ужгородської районної ради та відділу освіти Ужгородської районної 

державної адміністрації. 
   3. Рішення комісії про визначення опорних закладів освіти подати до 

Ужгородської районної ради для прийняття рішення про створення опорних 
закладів освіти: Оноківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 



Ужгородської районної ради Закарпатської області,  Кам’яницький заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 
Закарпатської області,  Шишлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області, Концівський 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 
Закарпатської області, Коритнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області, Худлівський 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 
Закарпатської області, Середнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області.  

 
 

Голова комісії                                                                               Степан МАЦКО 
 
Заступник голови комісії                               Рената МАНАЙЛО-ПРИХОДЬКО 
 
                                                                                 Маріанна МИХАЙЛИШИНА  
 
Секретар комісії                                                                    Вікторія САБОВЧИК  
 
Члени комісії:                                                                      Руслана БОНДАРЮК  
                                                                                    
                                                                                                 Христина МАЦКО  
  

                                                                                                      Йосип КАНТОР 
 
                                                                                                           Ірина ЗІНИЧ 
 
                                                                                                      Еріка КОМОНІ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


