
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2022 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про приведення типів та найменувань закладів  
загальної середньої освіти у відповідність до вимог  
Закону України «Про повну загальну середню освіту» 
 
 Відповідно до ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.ст. 34, 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», з метою приведення 
типів та найменувань закладів загальної середньої освіти у відповідність до чинного 
законодавства, 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 
 1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 1) Змінити тип та повне найменування наступних закладів загальної середньої 
освіти: 
 1.1 Навчально – виховне об`єднання «Олександрійська гімназія ім. Т. Г. Шевченка 
– ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв» Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області на Ліцей імені Т. Г. Шевченка Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області. 
 1.2 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 2 імені М. Горького 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області на Гімназія імені                             
Д. І. Чижевського Олександрійської міської ради Кіровоградської області.  
 1.3 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 6 Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області на Гімназія № 6 Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області. 
 1.4 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів № 7 Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області на Початкова школа Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області. 
 1.5 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів № 8 Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області на Гімназія № 8 Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області. 

1.6 Навчально – виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів № 9 – спеціалізована школа» Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області на Гуманітарний ліцей Олександрійської міської ради Кіровоградської області. 
 1.7 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 10 Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області на Ліцей № 10 Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області. 
 1.8 Навчально – виховний комплекс «Ліцей інформаційних технологій – 
спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради Кіровоградської області 



на Ліцей інформаційних технологій Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області. 
 1.9 Навчально – виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів № 12 – дошкільний навчальний заклад» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області на Ліцей № 12 Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області. 
 1.10 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 15 Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області на Ліцей № 15 Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області. 
 1.11 Олександрійський навчально – виховний комплекс (загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІ ступенів № 17 – ліцей) Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області на Ліцей № 17 Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області. 
 1.12 Навчально – виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів № 19 – дошкільний навчальний заклад «Лісова Казка» Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області на Гімназія «Сузір`я - 19» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області. 
 1.13 Навчально – виховний комплекс «Олександрійський колегіум – спеціалізована 
школа» Олександрійської міської ради Кіровоградської області на Мультипрофільний 
ліцей Олександрійської міської ради Кіровоградської області. 

1.14 Навчально – виховний комплекс «Марто – Іванівський загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області на Марто – Іванівська гімназія Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області. 

1.15 Навчально – виховний комплекс «Звенигородський загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області на Звенигородська гімназія Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області.  

1.16 Головківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад 
дошкільної освіти Олександрійської міської ради Кіровоградської області на Головківську 
гімназію Олександрійської міської ради Кіровоградської області. 

1.17 Ізмайлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області на Ізмайлівську гімназію 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області. 

2) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань освіти і науки, культури та відродження духовності, сім`ї, молоді, 
фізкультури і спорту та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Чемерис І. А. 
 2. Контроль за виконанням даного 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 
 
 
 


