
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
 

від «       » вересня 2021  року       № ____ 
м. Олександрія 

 
Про затвердження мережі закладів 
загальної середньої освіти Олександрійської 
територіальної громади  
 на 2021-2022 навчальний рік 
 

Відповідно до пп. 2 п. а) ст. 32, ст. 52  Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи рішення Олександрійської міської ради від 24.12.2020 № 23 «Про 
вхід Олександрійської міської ради до складу засновників закладів освіти – юридичних 
осіб» 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити на 2021-2022 навчальний рік таку мережу закладів загальної 
середньої освіти: 

1) всього закладів загальної середньої освіти - 17, у них 8925 учні, 372 класи, у 
тому числі:     

- закладів загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - 3 (Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів № 7, загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів № 8, навчально-
виховний комплекс «Марто-Іванівський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів 
– дошкільний навчальний заклад»,), 27 класів, 386 учні; 

- закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - 5 (Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів №№ 2, 6, 10, 15,   Ізмайлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів), 99 класів, 2280 учнів; 

- навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад» - 4 (Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №12-дошкільний навчальний заклад», 
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №19-
дошкільний навчальний заклад «Лісова казка», навчально-виховний комплекс 
«Звенигородський заклад загальної середньої освіти – дошкільний навчальний заклад» 
Головківський заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти), 59 класів, 
1190 учнів; 

- навчально-виховне об’єднання «Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка –  
ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв», 35 класів, 919 учні; 

- навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів         
№ 9 – спеціалізована школа», 30 класів, 775 учні; 

- Олександрійський навчально-виховний комплекс (Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів № 17 - ліцей), 47 класів, 1365 учнів; 
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- навчально-виховний комплекс «Олександрійський колегіум – спеціалізована 
школа», 55 класів, 1530 учнів; 

- навчально-виховний комплекс  «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 
школа ІІ ступеня», 20 класів, 480 учнів. 

 
2. Дозволити роботу 20 груп продовженого дня в навчально-виховному об’єднанні 

«Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв,       
ЗНЗ І-ІІ ст. № 8, ЗНЗ І-ІІІ ст. №№ 2, 6, 10, 15, НВК «Загальноосвітній навчальний заклад  
І-ІІІ ступенів № 9 – спеціалізована школа», ОНВК (Загальноосвітній навчальний заклад І-
ІІ ступенів № 17 – ліцей), НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 19 – 
дошкільний навчальний заклад «Лісова казка», НВК «Олександрійський колегіум – 
спеціалізована школа», Головківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів -ДНЗ, Ізмайлівський ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів, НВК «Звенигородський ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ». 

 
3. Утримання закладів загальної середньої освіти здійснювати у межах 

затвердженого кошторису. 
 
4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 

29.12.2020 № 695 «Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти міста на 
2020-2021 навчальний рік». 

 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                    Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету              Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


