
 

  



 

  



 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України    

№ 729 від «21» червня 2012 р 
 

ПЕРЕЛІК 

регіонів та органів управління освітою, 

в яких проводиться експеримент 

«ІСУО-2012» 

1. АР Крим: 

- відділ освіти Армянської міськради; 

- відділ освіти Джанкойської райдержадміністрації; 

- управління освіти Керченської міськради; 

- відділ освіти Красноперекопської міськради; 

- відділ освіти Красноперекопської райдержадміністрації; 

- відділ освіти Судакської міськради; 

- загальноосвітні навчальні заклади, підпорядковані 

вищезазначеним управлінню і відділам освіти. 

2. Вінницька область: 

- управління освіти і науки облдержадміністрації; 

- всі місцеві органи управління освітою; 

- всі загальноосвітні навчальні заклади. 

3. Волинська область: 

- відділ освіти Володимир-Волинської міськради; 

- підпорядковані йому загальноосвітні навчальні заклади. 

4. Дніпропетровська область: 

- головне управління освіти і науки облдержадміністрації; 

- всі місцеві органи управління освітою; 

- всі загальноосвітні навчальні заклади. 

5. Донецька область: 

- управління освіти і науки облдержадміністрації; 

- всі місцеві органи управління освітою; 

- всі загальноосвітні навчальні заклади. 

6. Запорізька область: 

- управління освіти і науки облдержадміністрації; 

- всі місцеві органи управління освітою; 

- всі загальноосвітні навчальні заклади. 

7. Закарпатська область: 

- відділ освіти Перечінської райдержадміністрації; 



- підпорядковані йому загальноосвітні навчальні заклади. 

8. Івано-Франківська область: 

- головне управління освіти і науки облдержадміністрації; 

- всі місцеві органи управління освітою; 

- всі загальноосвітні навчальні заклади. 

9. м. Київ (міськрада): 

- управління освіти Подільської райдержадміністрації; 

- підпорядковані йому загальноосвітні навчальні заклади. 

10. Київська область: 

- відділ освіти Васильківської міськради; 

- підпорядковані йому загальноосвітні навчальні заклади. 

11. Кіровоградська область: 

- відділ освіти Олександрійської райдержадміністрації; 

- підпорядковані йому загальноосвітні навчальні заклади. 

12.  Луганська область: 

- відділ освіти Алчевської міськради; 

- підпорядковані йому загальноосвітні навчальні заклади. 

13. Львівська область: 

- відділ освіти Буської райдержадміністрації; 

- підпорядковані йому загальноосвітні навчальні заклади. 

14.  Миколаївська область: 

- управління освіти і науки облдержадміністрації; 

- всі місцеві органи управління освітою; 

- всі загальноосвітні навчальні заклади. 

15. Одеська область: 

- відділ освіти Великомихайлівської райдержадміністрації; 

- підпорядковані йому загальноосвітні навчальні заклади. 

16.  Полтавська область: 

- відділ освіти Решетилівської райдержадміністрації; 

- підпорядковані йому загальноосвітні навчальні заклади. 

17. Рівненська область: 

- відділ освіти Володимирецької райдержадміністрації; 

- підпорядковані йому загальноосвітні навчальні заклади. 

18. Сумська область: 

- відділ освіти Тростянецької райдержадміністрації; 

- підпорядковані йому загальноосвітні навчальні заклади. 

19. Тернопільська область: 

- управління освіти і науки облдержадміністрації; 

- всі місцеві органи управління освітою; 



- всі загальноосвітні навчальні заклади. 

20.  Харківська область: 

- головнеуправління освіти і науки облдержадміністрації; 

- всі місцеві органи управління освітою; 

- всі загальноосвітні навчальні заклади. 

21.  Херсонська область: 

- управління освіти і науки облдержадміністрації; 

- всі місцеві органи управління освітою; 

- всі загальноосвітні навчальні заклади. 

22.  Хмельницька область: 

- управління освіти і науки облдержадміністрації; 

- всі місцеві органи управління освітою; 

- всі загальноосвітні навчальні заклади. 

23. Черкаська область: 

- головне управління освіти і науки облдержадміністрації; 

- всі місцеві органи управління освітою; 

- всі загальноосвітні навчальні заклади. 

24.  Чернівецька область: 

- управління освіти і науки облдержадміністрації; 

- всі місцеві органи управління освітою; 

- всі загальноосвітні навчальні заклади. 

25. Чернігівська область: 

- відділ освіти Борзнянської райдержадміністрації; 

- відділ освіти Куликівської райдержадміністрації; 

- відділ освіти Семенівської райдержадміністрації; 

- підпорядковані їм загальноосвітні навчальні заклади. 

 

 


