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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 28 березня 2012 року                      № 1431  

 
Про звіт щодо виконання  
Програми розвитку освіти міста Кіровограда 
на 2011-2015 роки (в частині виконання за 2011 рік) 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, пунктами 22                  
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
заслухавши звіт щодо Програми розвитку освіти міста Кіровограда                          
на 2011-2015 роки (в частині виконання за 2011 рік), Кіровоградська міська 
рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 1. Звіт щодо виконання Програми розвитку освіти міста Кіровограда на 
2011-2015 роки (в частині виконання за 2011 рік) взяти до відома (додається). 
          2. Управлінню освіти Кіровоградської міської ради продовжити  роботу 
по виконанню Програми розвитку освіти міста Кіровограда на                              
2011-2015 роки. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і 
спорту та молодіжної політики та заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом функціональних 
повноважень). 
 
 
 
Міський голова                    О.Саінсус 
 
 
 
 
 
Єременко 
24-43-80       
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Додаток 
до рішення  
Кіровоградської міської ради 
від  28 березня 2012 року 
№ 1431                                                                  

 
Звіт  щодо здійснення  виконання Програми розвитку освіти  

міста Кіровограда на 2011-2015 роки (в частині виконання за 2011 рік) 
 

 Програма розвитку освіти міста на 2011-2015 роки передбачає 
реалізацію системного реформування галузі та перспективи її вдосконалення 
з врахуванням регіональних особливостей, демографічної ситуації та 
соціальних потреб населення міста. 

В навчальних закладах міста створено умови для надання якісних 
освітніх послуг. Мережа навчальних закладів м. Кіровограда на теперішній 
час є оптимальною, вона складає: 45 навчальних закладів (з них 1 заклад                   
І-ІІ рівнів акредитації), в яких освіту отримують 22430 учнів та 671 студент,                    
5 позашкільних закладів (4196 вихованців), 20 центрів позашкільної освіти 
при загальноосвітніх навчальних закладах (7438 вихованців). У місті 
функціонує 39 дошкільних навчальних закладів, в яких дошкільну освіту 
отримують 9104 дитини. У шести НВО «Школа-дитячий садок» працюють                         
15 дошкільних груп, в яких виховуються 317 дітей. 

В мікрорайонах міста Кіровограда створено 19 навчально-виховних 
об’єднань та 3 навчально-виховних комплекси. Такі форми навчальних 
закладів, до складу яких входять дошкільні навчальні заклади, 
загальноосвітні школи, ліцеї, дитячо-юнацькі позашкільні центри є 
оптимальними для нашого міста і виконують роль освітніх округів. 
Індивідуальну форму навчання організовано у 30 закладах, в яких освіту 
здобувають 114 учнів. Екстернатною формою навчання повну загальну 
середню освіту здобувають 66 учнів. Робота з обдарованими дітьми в місті 
здійснюється відповідно до даної програми. Чільне місце в реалізації цих 
завдань посідають учнівські олімпіади, конкурси науково-дослідницьких 
проектів. 

Відповідно до мережі загальноосвітніх навчальних закладів міста при 
НВО «ЗОШ - ліцей № 19 - ПЦ» функціонують 2 класи з російською мовою 
навчання, в яких навчаються 40 учнів, та два заклади, що працюють у 
двомовному режимі (російська та українська мови навчання): СЗОШ № 6, 
ЗОШ № 13, в яких  російською мовою навчається 389 учнів. Російська мова 
факультативно вивчається у трьох закладах: НВО «ЗОШ № 24»,                       
НВО «ЗОШ № 18», ЗОШ № 12, що охоплює 649 дітей.  
 Для забезпечення належного рівня знань української мови на 
виконання галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у 
загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних 
меншин на 2008-2011 роки розроблені відповідні заходи, а саме: 
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вивчення курсів історії України, основ правознавства, захисту Вітчизни 
українською мовою; 

двомовне вивчення математики у 10-11 класах; 
збільшено кількість годин для вивчення української мови в                         

3-4 класах та української літератури в 10-11 класах. 
В навчальних закладах міста налічується 5761 працівник, з них -                                  

3421 педагогічний працівник.  
Із загальної кількості педагогічних працівників загальноосвітніх 

навчальних закладів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 
категорії» - 1042, звання «учитель - методист» та «вихователь – методист» - 
260,  «старший учитель» - 383, почесні звання „Заслужений працівник освіти 
України” та «Заслужений вчитель України» - 13, кандидатів наук - 39. 
Середня заробітна плата педагогічних працівників складає 1952 грн. 

    З метою підвищення соціального статусу вчителя в місті щорічно 
проводяться конкурси «Вчитель року», Міс та Містер «Освіта», переможці 
яких нагороджуються грамотами та цінними подарунками. Починаючи з           
2004 року, найкращі педагогічні працівники нагороджуються міською 
премією імені В.О. Сухомлинського.  

В місті Кіровограді відновлено функціонування дошкільних груп у 
раніше вивільнених приміщеннях дошкільних навчальних закладів. У 
дошкільних навчальних закладах № 17, 43, 4, 54, 63, 48 відкрито по 1 групі. 
Крім того, в приміщенні початкової школи НВО «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий юнацький центр «Перлинка» 
відкриті 2 групи для дітей ясельного віку, які входять до мережі груп 
дошкільного навчального закладу № 37. 

З метою більш повного забезпечення потреб дитячого населення в 
реабілітації у 2011 році збільшилась мережа  груп компенсуючого типу, а 
саме: додатково відкриті 8 логопедичних груп для дітей, які мають вади в 
мові, та 1 групу для дітей із затримкою розумового розвитку на базі                   
НВО «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 - дошкільний 
навчальний заклад». В загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 35 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області відкрито два 
інклюзивні класи. В місті нараховується 224 класи з поглибленим вивченням 
окремих предметів (6985 учнів) та 86 класів з профільним вивченням 
предметів (2115 учнів). При НВО № 25 та ЗОШ № 30 відкрито 3 профільні 
групи (34 учні). Охоплення дітей міста дошкільною освітою складає 86% та 
96% дітей 5-річного віку. 

На реалізацію Програми, поруч з передбаченими у кошторисах освітніх 
закладів і установ коштами, спрямувалися додаткові фінансові ресурси. 
Фінансування заходів Програми розпочалося з 2011 року за рахунок доходів 
на виконання власних повноважень міського бюджету та коштів інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством.  

У 2011 році було проведено:  
капітальний ремонт покрівель в закладах освіти на суму 766,3 тис.грн.; 
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капітальний ремонт тепло-, водомережі та заміна сантехобладнання у 
закладах освіти на суму 1522,0 тис.грн.; 

 забезпечення технологічним, кухонним обладнанням їдалень, 
харчоблоків, пралень на суму 69,9 тис.грн.; 

придбання шкільних парт, дошок, меблів, ліжок та меблів для їдалень 
на суму 129,5 тис.грн.; 

комп”ютеризація закладів освіти на суму 344,9 тис.грн., в тому числі 
141,8 тис.грн. за рахунок державного бюджету; 

протипожежні заходи на суму 124,0 тис.грн.; 
забезпечення охорони закладів освіти Державною службою охорони 

при УМВС України в Кіровоградській області на суму 7, 3 тис.грн.; 
оздоровлення дітей-сиріт (придбання путівок) на суму 382,5 тис. грн.; 
відновлення та відкриття дошкільних груп на суму 20,0 тис.грн.; 
виконано капітальний ремонт спортивного залу навчально-виховного 

об’єднання № 25 на суму 250,0 тис.грн.; 
будівництво корпусу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                         

№ 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області на суму                     
590,5 тис.грн.  

Вагоме місце в єдиному освітньому просторі Кіровограда займає 
позашкільна освіта. Це Будинок дитячої та юнацької творчості, Станція юних 
техніків, Центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Каскад» та 
20 центрів позашкільної освіти при загальноосвітніх навчальних закладах. 

На функціонування позашкільних навчальних закладів витрачено                     
6108,0 тис.грн. 
 
 
 
Начальник управління освіти       Л.Костенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


