
 
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 03 жовтня 2014 року                                                                                                № 464 
 

 

Про затвердження мережі навчальних 
  закладів міста на 2014/2015 навчальний рік 

 
Керуючись ст. 28, підпунктами 1, 2, 4, 8 пункту «б» ст. 32 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” та законами України “Про 
загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну 
освіту”, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 
     В И Р І Ш И В : 
 

1. Затвердити мережу загальноосвітніх навчальних закладів на                
2014/2015 навчальний рік у такому складі: всього загальноосвітніх 
навчальних закладів – 44, класів - 890, учнів – 22687 (додається), у тому 
числі: 

заклади, що надають початкову освіту, – 2 (загальноосвітня школа                  
І ступеня № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області –             
12 класів, 349 учнів, загальноосвітня школа І ступеня “Мрія” Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області – 17 класів, 521 учень; 

заклади, що надають базову загальну середню освіту, –                                         
1 (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 12 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області) - 9 класів, 112 учнів; 

заклади, що надають повну загальну середню освіту, – 38, у тому числі: 
загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів № 2, 3, 7, 22, 23, 30 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області – 76 класів, 1783 учні; 
загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів № 10 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області – 13 класів, 347 учнів; 
комунальний заклад „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий юнацький центр „Перлинка” 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” – 27 класів, 668 учнів; 

комунальний заклад „Навчально-виховне об’єднання „Спеціалізований 
загальноосвітній навчальний заклад школа І ступеня „Гармонія” – гімназія 
імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання „Контакт” 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” – 31 клас, 790 учнів; 

комунальний заклад „Навчально-виховне об’єднання природничо-
економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – 
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позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської            
області” – 34 класи, 1001 учень; 

гімназія № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області –         
21 клас, 607 учнів; 

навчально-виховний комплекс „Кіровоградський колегіум – 
спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання” 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області – 35 класів, 957 учнів; 

комунальний заклад „Навчально-виховне об’єднання № 15 
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу, дитячий юнацький центр „Явір” Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області” – 13 класів, 243 учні, з них 2 спеціальні класи, 
17 учнів; 

спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14                     
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області – 24 класи, 644 учні; 

комунальний заклад „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр „Лідер” 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”- 34 класи, 983 учні; 

комунальний заклад „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного виховання „Калинка”  
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” – 20 класів, 544 учні,  
з них - 16 вихованців дитячого будинку; 

комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Багатопрофільний 
ліцей – фізико-математична школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів              
№ 18 – центр дитячої та юнацької творчості «Надія» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» - 48 класів, 1435 учнів; 

комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» - 26 класів, 684 учні; 

комунальний заклад „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр „Сузір’я” 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”- 31 клас, 804 учні,  з 
них 1 спеціальний клас, 12 учнів; 

комунальний заклад „Навчально-виховне об’єднання „Школа козацько-
лицарського виховання І-ІІ ступенів № 21 – суспільно-гуманітарний ліцей –
дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області” – 13 класів, 264 учні; 

комунальний заклад „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької творчості „Оберіг” 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” – 18 класів, 451 учень; 

комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 25 
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, 
центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» – 35 класів, 1065 учнів; 

комунальний заклад „Навчально-виховний комплекс „Спеціалізований 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний 
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навчальний заклад – дитячий юнацький центр „Зорецвіт” 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” – 42 класи, 1012 
учнів, з них 7 спеціальних класів, 81 учень; 

комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання - «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької 
творчості  «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» - 
32 класи, 890 учнів; 

комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 32 
«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр 
«Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» - 
27 класів, 716 учнів; 

комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 33 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» - 12 класів, 285 учнів; 

 комунальний заклад „Навчально-виховний комплекс загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко – правовий ліцей „Сучасник” – дитячо-
юнацький центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”-         
32 класи, 862 учні; 

Кіровоградська гімназія нових технологій навчання Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області – 8 класів, 234 учні; 

комунальний заклад „Навчально-виховне об’єднання ліцей - школа –  
дошкільний навчальний заклад „Вікторія – П” Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області” – 17 класів, 375 учнів; 

комунальний заклад „Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області” – 10 класів, 284 учні;    

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області – 23 класи, 590 учнів, з них 1 клас з інклюзивним 
навчанням, 18 учнів; 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області - 15 класів, 312 учнів, з них 3 класи з інклюзивним 
навчанням, 59 учнів;  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області – 30 класів, 722 учні, з них 2 класи з інклюзивним 
навчанням, 31 учень; 

вечірня загальноосвітня школа № 38 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області – 8 класів, 157 учнів; 

комунальний заклад «Навчально – виховне об’єднання «Загальноосвітня 
школа - інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного 
виховання Кіровоградської міської ради Кіровоградської  області» –                       
25 класів, 533 учні, з них 4 кадетські класи, 98 учнів, 6 спеціальні класи,               
70 учнів, з інклюзивним навчанням, 1 класи, 21 учень; 

заклади, що працюють у російськомовному та українськомовному 
режимі, - 2 (комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 6 
«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 
виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
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області», загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області) – 48 класів, 1261 учень; 

заклади, що надають спеціальну загальну освіту, - 3 (комунальний 
заклад «Навчально-виховне об’єднання – «Спеціальна загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів № 1 – дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області») - 14 класів, 155 учнів; 

спеціальна загальноосвітня школа № 2 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області для дітей, що потребують корекції розумового та 
фізичного розвитку, - 0 класів, 0 учнів; 

комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 3 «Спеціальна 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» - 7 класів, 28 учнів. 

2. Затвердити при загальноосвітніх навчальних закладах № 10, 14, 35, 
гімназія № 9, Гімназія НТН, НВК «Кіровоградський колегіум», № 26,                       
НВО «Гімназія імені Тараса Шевченка», № 6, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 31, 32, 
«Вікторія-П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 212 
класів з поглибленим вивченням окремих предметів, 5830 учнів. 

3. Затвердити при комунальному закладі «Навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – 
позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»  
1 клас з російською мовою навчання, 23 учні. 

4. Покласти на управління освіти Кіровоградської міської ради 
координацію роботи навчального закладу недержавної форми власності - 
приватного навчально - виховного об’єднання «Дошкільний заклад - 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Школа Ор - Авнер» з поглибленим 
вивченням івриту та англійської мови» – 3 класи,  19 учнів. 

5. Затвердити мережу груп Кіровоградського кібернетико - технічного 
коледжу 12 груп, 213 студентів. 

6. Дозволити управлінню освіти Кіровоградської міської ради: 
керуючись Порядком поділу класів на групи при вивченні окремих 

предметів у загальноосвітніх закладах, затвердженим наказом Міністерства 
освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128, з метою посилення 
індивідуальної роботи з учнями здійснювати поділ класів на групи: при 
вивченні державної та іноземних мов, на уроках трудового навчання, 
фізичної культури (10, 11 класи), на практичних заняттях з математики, 
фізики, хімії, біології, основ інформатики, під час проведення практичних, 
семінарських та лабораторних занять в класах з  поглибленим вивченням 
основ наук; 

змінювати структуру навчального року відповідно до обсягів 
фінансування та теплопостачання; 

проводити уроки об’єднаними групами учнів 10-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів з предмету Захист Вітчизни на базі 
комунальних закладів „Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 - дитячий юнацький центр „Лідер” 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”, «Навчально – 
виховне об’єднання «Загальноосвітня школа - інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей 
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«Сокіл», центр позашкільного виховання Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» - для юнаків, комунального закладу 
„Навчально-виховний комплекс „Спеціалізований загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 - дошкільний навчальний заклад – 
дитячий юнацький центр „Зорецвіт” Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області”  - для дівчат; 

укласти угоду для організації проведення один раз на тиждень для учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів заняття з плавання на базі 
спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву «Надія»                     
м. Кіровограда з відшкодуванням коштів за комунальні послуги; 

відкривати при загальноосвітніх навчальних закладах класи з заочною 
формою навчання ( для бажаючих); 

відкривати для неповнолітніх ув’язнених, які утримуються у 
Кіровоградському слідчому ізоляторі та в приймальнику - розподільнику для 
дітей при УМВС України в Кіровоградській області, при вечірній 
загальноосвітній школі № 38 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області класи з заочною формою навчання; 

призупинити роботу спеціальної загальноосвітньої школи № 2 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області на                               
2014/2015 навчальний рік. 

7. Затвердити при загальноосвітніх навчальних закладах 239 груп 
продовженого дня, 6578 учнів. 

7. Затвердити мережу дошкільних навчальних закладів на                     
2014/2015 навчальний рік у складі 36 установ, в них: 343 групи, 9320 дітей 
(додається), у тому числі: 

санаторний дошкільний навчальний заклад для дітей з ранніми проявами 
туберкульозної інфекції, з малими і згасаючими формами туберкульозу             
№ 65, у ньому – 12 груп, 275 дітей; 
       спеціальні дошкільні навчальні заклади № 29, 46 для дітей, які 
потребують корекції фізичного розвитку (порушення зору), у ньому -                    
15 груп, 328 дітей; 

дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) компенсуючого типу для 
дітей з вадами опорно-рухового апарату «Оленка» № 22, у ньому – 7 груп,   
106 дітей;  

3 групи для дітей, що потребують корекції розумового розвитку в 
дошкільному навчальному закладі компенсуючого типу № 47 - 37 дитини; 

37 логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах 
компенсуючого типу № 4, 15, 24, 27, 35, 37, 42, 43, 61, 62, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 54 – 939 дітей; 

4 груп для дітей, які потребують корекції фізичного розвитку 
(порушення опорно-рухового апарату), у дошкільних навчальних закладах 
компенсуючого типу  № 37, 73 – 83 дітей; 

1 групу для дітей, які потребують корекції фізичного розвитку 
(захворювання шлунково-кишкового тракту), у дошкільному навчальному 
закладі компенсуючого типу № 60 – 28 дітей;  
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13 груп цілодобового перебування дітей у дошкільних навчальних 

закладах №№ 19, 27, 35, 52, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 72 – 337 дітей; 
24 групи з додатковими освітніми платними послугами в дошкільних 

навчальних закладах № 14, 17,37, 72, 73 – 476 дітей. 
8. Затвердити мережу дошкільних навчальних закладів № 16, 74  на 

2014/2015 навчальний рік, які знаходяться на балансі Новенської селищної 
ради, - 19 груп , 393 дітей (додається). 
        9. Затвердити 20 груп для дітей дошкільного віку - 480 вихованців,        
при навчально - виховному комплексі «Кіровоградський колегіум – 
спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, комунальному закладі 
„Навчально-виховне об’єднання № 15 „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, дитячий юнацький центр 
„Явір” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”, комунальному 
закладі «Навчально - виховне об’єднання «Школа козацько-лицарського 
виховання   І-ІІ ступенів № 21 – суспільно-гуманітарний ліцей – дошкільний 
навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 
комунальному закладі «Навчально - виховний комплекс «Спеціалізований 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний 
навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області», комунальному закладі «Навчально-
виховне об’єднання № 33 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 
комунальному закладі «Навчально - виховне об’єднання ліцей – школа - 
дошкільний навчальний заклад «Вікторія - П» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області», навчально - виховному об’єднанні «Спеціальна 
загальноосвітня школа-дитячий садок для дітей з вадами слуху» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, комунальному закладі 
«Навчально - виховне об’єднання – Спеціальна загальноосвітня школа                  
І-ІІ ступенів № 1 – дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області», навчально-виховному об’єднанні «Спеціальна 
загальноосвітня школа – дитячий садок для дітей з вадами слуху» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області (додається). 

10. Затвердити у комунальному закладі «Дитячий будинок «Барвінок» - 
дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 1 Кіровоградської 
міської ради» 4 групи дитячого садка (81 дитина) та 1 групу дітей шкільного 
віку (16 дітей). 
     11. Затвердити мережу позашкільних навчальних закладів на                               
2014/2015 навчальний рік у складі : 
      трьох позашкільних навчальних закладів (комунальний заклад «Центр 
дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області, комунальний заклад «Станція юних техніків Кіровоградської міської 
ради», комунальний заклад «Центр науково-технічної творчості «Каскад»               
м. Кіровограда) – 199 груп, 2935 дітей (додається); 
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двадцяти  центрів позашкільної освіти при загальноосвітніх 

навчальних закладах № 13, 35, комунальних закладах «Навчально - виховне 
об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий 
юнацький центр «Перлинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області”, «Навчально - виховне об’єднання – «Спеціалізований 
загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія імені 
Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», «Навчально-виховне 
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 
естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області», «Навчально - виховне об’єднання природничо – 
економіко - правовий ліцей - спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – 
позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 
«Навчально - виховне об’єднання № 15 «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, дитячий 
юнацький центр «Явір» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області», «Навчально - виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області», «Навчально - виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного виховання 
«Калинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 
комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання «Багатопрофільний 
ліцей – фізико-математична школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
18 – центр дитячої та юнацької творчості «Надія» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області», «Навчально-виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», «Навчально - 
виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 
– дитячий юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області», «Навчально – виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької 
творчості «Оберіг» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 
«Навчально - виховне об’єднання № 25 „Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання 
«Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», «Навчально - 
виховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-
ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький 
центр «Зорецвіт», «Навчально - виховне об’єднання «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 31 – центр дитячої та юнацької творчості 
«Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 
«Навчально-виховне об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» - «Навчально - виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа - інтернат І-ІІІ ступенів з утриманням дітей – сиріт та 
класами для дітей зі зниженим зором – центр позашкільного виховання 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», «Навчально - виховний 
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комплекс «Загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів № 34 – економіко-правовий 
ліцей «Сучасник» - дитячо - юнацький центр Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області», в них – 538 груп, 8548 вихованців (додається). 

12. Затвердити мережу позашкільних навчальних закладів (Школа 
естетичного виховання «В гостях у казки», Центр дитячої та юнацької 
творчості «Центр-Юність») на 2014/2015 навчальний рік, які знаходяться на 
балансі Новенської селищної ради, - 75 груп, 1015 дітей (додається). 

13. Затвердити мережу міського Будинку вчителя м. Кіровограда на 
2014/2015 навчальний рік (додається). 

14. Затвердити мережу логопедичних пунктів при загальноосвітніх 
навчальних закладах та штатні одиниці по КФК 070201 на 2014/2015 навчальний 
рік (додається). 

15.  Управлінню освіти Кіровоградської міської ради здійснювати 
утримання мережі закладів освіти в межах бюджетних призначень на      
2014/2015 навчальний рік. 

16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на                                  
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Дригу В.В. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                  І. Марковський   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гавриш 24 57 49 


