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Порядок укладення  

загальноосвітнім навчальним закладом  І-ІІІ ступенів  
«Міжнародна українська школа»  

Договорів про співпрацю з українськими організаціями за кордоном,  
при яких діють навчальні заклади 

(зі змінами) 
 

І. Загальні положення 
 
1. Цей Порядок визначає правила укладення загальноосвітнім навчальним закладом  І-ІІІ 
ступенів «Міжнародна українська школа» (далі – МУШ) Договорів про співпрацю  з 
організаціями (юридичними особами), які забезпечують  підготовку учнів - екстернів 
МУШ у країні діяльності (як правило, громадян України, які тимчасово чи постійно 
проживають за кордоном) до оцінювання навчальних досягнень та/або державної 
підсумкової атестації, що здійснюються у порядку визначеному законодавством України.  

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 
 
Організація (юридична особа), що є засновниками навчального закладу (далі-НЗ), НЗ 
незалежно від типу, форми власності та джерел фінансування (культурно-освітні центри, 
суботні та недільні школи, пункти підготовки тощо), що уповноважені здійснювати 
представництво у відносинах з МУШ; 
 
НЗ забезпечує підготовку учнів - екстернів МУШ до оцінювання та/або державної 
підсумкової атестації у порядку визначеному законодавством України з метою отримання 
ними державного документа про освіту України;  

учні - екстерни МУШ (далі - учні) – фізичні особи, що здобувають загальну середню 
освіту в МУШ за письмовою заявою їх законних представників або одного із законних 
представників (батьків, опікунів тощо) (для неповнолітніх осіб) або особистою письмовою 
заявою (для повнолітніх осіб), що подається директору МУШ через організації (юридичні 
особи) або НЗ, які забезпечують підготовку учнів. Своє право представляти інтереси дітей 
(учнів-екстернів МУШ) батьки засвідчують у заяві; 

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, визначеному Господарським 
кодексом України, Положенням про організацію навчально-виховного процесу 
загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів "Міжнародна українська школа", 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.08.2009 №731, Наказом 
МОН від  07.12.2018 р. "Про затвердження порядку проведення державної підсумкової 
атестації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 р. № 8/32979, 
Наказом МОН України від 10.07.2019 № 955 «Про внесення змін до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8», щодо внесення змін до Положення 
про індивідуальну форму навчання в закладах загальної середньої освіти. Зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 р. за № 852/33823 

 



II. Укладення та предмет Договору про співпрацю 

1. Для укладення Договору про співпрацю організація (юридична особа) звертається до 
керівника МУШ з письмовою заявою щодо його укладення, як правило,  до 1 жовтня 
поточного року (Додаток 1).  

До письмової заяви мають бути додані: 

1) скан копія документа, який підтверджує реєстрацію організації (юридичної особи) на 
території країни діяльності  - орган реєстрації, номер реєстрації (у разі їх відсутності в 
МУШ у частині змісту та видів/напрямків діяльності або наявних змін, або у разі 
поновлення співпраці); 

2) скан копії установчих документів організації/НЗ (українською мовою) (у разі їх 
відсутності в МУШ у частині змісту та видів/напрямків діяльності або наявних змін, або у 
разі поновлення співпраці); 

3) навчальний план НЗ на поточний навчальний рік. 

2. Вищезазначені документи розглядаються педагогічною радою школи. За результатами 
розгляду отриманих документів та за підсумками діяльності НЗ в попередньому 
навчальному році педагогічна рада МУШ приймає рішення щодо укладення або 
неукладення Договору про співпрацю у термін, що не перевищує 14 календарних днів від 
дати їх надходження. Рішення про відмову в укладенні відповідного договору може бути 
прийнято через порушення організацією/НЗ цього Порядку, а також при наданні чи 
розповсюджені недостовірної інформації про діяльність МУШ.  
Після прийняття позитивного рішення щодо укладення Договору про співпрацю до МУШ 
повинні бути надіслані оригінали документів (заява, договір про співпрацю у двох 
примірниках, навчальний план), підписані керівником організації/НЗ, скріплені печаткою. 
Зарахування учнів - екстернів до МУШ здійснюється після укладання договору. 

3. Договір про співпрацю укладається у письмовій формі і набирає чинності з моменту 
підписання його сторонами. 

4. Договір про співпрацю укладається, як правило, у жовтні на один навчальний рік і його 
термін закінчується не пізніше 31 липня поточного навчального року.  

5. МУШ контролює дотримання умов договорів про співпрацю, укладених із НЗ. 

6. Усі спори щодо укладання Договору про співпрацю або його розірвання вирішуються 
відповідно до законодавства України. 
 
 
 


