
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

____________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
 

від      вересня 2021 року №  
 

м. Олександрія 
 
Про внесення змін та доповнень до 
рішення міської ради від 24.12.2020 № 32 
«Про Програму економічного і 
соціального розвитку Олександрійської 
територіальної громади на 2021 рік» 
 

Відповідно до пп. 1) п. а) ст. 27, пп.4) п.а) ст.28, ст.30, пп.1), 4) п.а) ст. 32 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 56 Закону України «Про освіту», 
рішення виконавчого комітету міської ради від _________2021 №_____, враховуючи 
висновки постійних комісій міської ради, з метою забезпечення пільговим проїздом 
педагогічних працівників до  місця роботи і додому 

 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни та доповнення до Програми економічного і соціального розвитку 
Олександрійської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради 
від 24.12.2020 № 32 «Про Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської 
територіальної громади на 2021 рік», згідно з додатком. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань освіти і науки, культури і туризму, відродження духовності, сім’ї, молоді та спорту 
та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
  



Додаток  
до рішення міської ради  
від                    2021 року №  

 
Зміни та доповнення до рішення міської ради від 24.12.2020 № 32  

«Про Програму економічного і соціального розвитку  
Олександрійської територіальної громади на 2021 рік» 

 
 

У розділі ІІІ. «Мета, пріоритети та завдання щодо їх реалізації на 2021 рік» останній 
підпункт пункту 2.5. «Підвищення якості освіти» викласти у такій редакції: 

 «- забезпечення педагогічних працівників навчальних закладів, підпорядкованих 
управлінню освіти Олександрійської міської ради: 

НВК «Марто-Іванівський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад»;  

НВК «Звенигородський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад»; 

НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 12 – дошкільний 
навчальний заклад»; 

Головківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної 
освіти;  

Ізмайлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів; 
Ізмайлівський заклад дошкільної освіти «Колосок» 

безкоштовним проїздом на міських та приміських автобусних маршрутах загального 
користування до місця роботи і додому протягом року, починаючи з 01 вересня 2021 року». 
 
 
 
Секретар міської ради  Вікторія КОСЯК 


