
             
        

УКРАЇНА 
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ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 17 вересня 2013 року        № 2451 
 
 
Про звіт щодо виконання  
Програми розвитку освіти міста Кіровограда 
на 2011-2015 роки (в частині виконання за  
2012 рік та І півріччя 2013 року) 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                                         
пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та заслухавши звіт щодо виконання Програми розвитку освіти міста 
Кіровограда на 2011-2015 роки (в частині виконання за 2012 рік та І півріччя 
2013 року) 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 2012 рік та І півріччя 2013 року) 
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 Дригу В.В. 
 
 
 
Міський голова                    О.Саінсус 
 
 
 
 
 
Єременко 24 99 69       
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Звіт  щодо виконання Програми розвитку освіти міста Кіровограда на 
2011-2015 роки (в частині виконання за 2012 рік та І півріччя 2013 року) 

 

 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 22056 учнів та 490 студентів,                    
5 позашкільних закладів (3812 вихованців), 21 центр позашкільної освіти при 
загальноосвітніх навчальних закладах (7441 вихованців). У місті функціонує 
39 дошкільних навчальних закладів, в яких дошкільну освіту отримують 
10004 дитини. У восьми НВО «Школа-дитячий садок» працюють                         
18 дошкільних груп, в яких виховуються 337 дітей. 

В мікрорайонах міста Кіровограда створено 20 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. За 
індивідуальною формою навчання здобувають освіту 137 учнів. 
Екстернатною формою навчання повну загальну середню освіту здобувають 
70 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» функціонує 1 клас з російською мовою 
навчання, в яких навчаються 17 учнів, та два заклади, що працюють у 
двомовному режимі (російська та українська мови навчання): СЗОШ № 6, 
ЗОШ № 13, в яких  російською мовою навчається 381 учнів. Російська мова 
факультативно вивчається у чотирьох закладах: НВО «ЗОШ № 18»,                     
ЗОШ № 12, ЗОШ № 29, «Мрія», які охоплюють 787 дітей.  

В навчальних закладах міста налічується 5821 працівник, з них -                                  
3495 педагогічний працівник.  

Із загальної кількості педагогічних працівників загальноосвітніх 
навчальних закладів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 
категорії» - 1081, звання «учитель - методист» та «вихователь – методист» - 
274,  «старший учитель» - 442, почесні звання „Заслужений працівник освіти 
України” та «Заслужений вчитель України» - 14. Середня заробітна плата 
педагогічних працівників складає 2630 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 
приміщенні комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 15 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу, дитячий юнацький центр «Явір» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» відкрито 2 дошкільні групи, а також в 
комунальному закладі "Дитячий будинок "Барвінок" - дошкільний 
навчальний заклад комбінованого типу № 1 Кіровоградської міської ради" –         
1 група. 

З метою більш повного забезпечення потреб дитячого населення в 
реабілітації збільшилась мережа груп компенсуючого типу, а саме додатково 
відкриті 2 логопедичні групи для дітей, які мають вади в мові. 

В загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів №№ 4, 29, 35, НВО «Школа-
інтернат» відкрито шість інклюзивних класів, 9 спеціальних класів в НВО                
№ 15, № 20, НВК № 26, НВО школа-інтернат. У НВО «Школа-інтернат» 
відкрито 2 кадетських класи. В місті нараховується 226 класів з поглибленим 
вивченням окремих предметів (6120 учнів) та 88 класів з профільним 
вивченням предметів (2157 учнів). Охоплення дітей міста дошкільною 
освітою складає 90% , від 3-6 років – 96% та 100% 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 2012 році та І півріччя 2013 року було проведено:  
капітальний ремонт покрівель в закладах освіти на суму 90,0 тис.грн.; 
капітальний ремонт тепло-, водомережі та заміна сантехобладнання у 

закладах освіти на суму 544,8 тис.грн.; 
ремонт приміщень 130,9 тис.грн.; 
 забезпечення технологічним, кухонним обладнанням їдалень, 

харчоблоків, пралень на суму 205,3 тис.грн.; 
придбання шкільних парт на суму 141,3 тис.грн.; 
комп’ютеризація закладів освіти на суму 349,4 тис.грн. За угодою 

України з Китаєм було отримано безкоштовно 60 комп’ютерів;  
протипожежні заходи на суму 186,8 тис.грн.; 
забезпечення охорони закладів освіти Державною службою охорони 

при УМВС України в Кіровоградській області на суму 17,3 тис.грн.; 
оздоровлення дітей-сиріт (придбання путівок) на суму 195,0 тис. грн.; 
встановлення теплолічильників на суму 250,0 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 21 центр позашкільної освіти при загальноосвітніх навчальних закладах. 

На функціонування позашкільних навчальних закладів витрачено                     
за 2012 рік – 8753,2 тис.грн., за І півріччя 2013 року – 5614,5 тис.грн. 

За даний період прийнято міською радою 6 депутатських запитів, що 
стосуються галузі «Освіта». Три з них знаходяться на виконанні в управлінні 
капітального будівництва, а саме: депутатів Кіровоградської міської ради 
Михальонка С.А. від 29.05.2012 № 247/6-дз «Про ремонтні роботи в 
дошкільному навчальному закладі № 48 по вул. Героїв Сталінграда, 27», 
Залещик Л.В. від 14.06.2012 № 258/6-дз «Про встановлення дитячого 
майданчика на території загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів № 2 по 
вул. Новгородській, 41», Калапи С.Г. від 05.06.2013 № 485/6-дз «Про 
завершення ремонту спортивної зали ЗОШ № 34-ліцей «Сучасник»-ДЮЦ по 
просп. Комуністичному. 

Три депутатських запити знаходяться на виконанні в управлінні освіти 
Кіровоградської міської ради. Прийняті рішення міської ради про депутатські 
запити виконані в повному обсязі, а саме: 

запит депутата Кіровоградської міської ради Дзюби Н.Є. від 05 червня                
2012 року № 1692 про виділення додаткового фінансування комунального 
закладу «Навчально-науковий педагогічний комплекс Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» по вул. Дворцовій, 41/26. 
 По даному питанню прийнято рішення Кіровоградської міської ради, 
яке виконано в повному обсязі, зміни внесені та кошти профінансовані в            
сумі 200,00 тис. грн. 27 червня 2012 року; 

запит депутата Кіровоградської міської ради Топчія П.С. від 06 березня              
2013 року № 2248 про недопущення припинення теплопостачання 
загальноосвітнім навчальним закладам. 

Дане рішення Кіровоградської міської ради виконано. З метою 
раціонального використання енергоресурсів теплопостачання в закладах 
освіти міста було припинено на період весняних канікул з 01 квітня по                        
07 квітня 2013 року (за умови відсутності дітей в закладах). 

запит депутата Кіровоградської міської ради Топчія П.С. від 25 квітня                              
2013 року № 2327 про ситуацію, що склалась навколо Кіровоградського 
кібернетико – технічного коледжу. 
 З метою врегулювання ситуації навколо Кіровоградського кібернетико 
– технічного коледжу прийнято рішення Кіровоградської міської ради                 
№ 2360 від 30.05.2013 «Про внесення змін до статутів закладів освіти та 
ліквідацію комунального закладу «Навчально-науковий педагогічний 
комплекс Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». При 
реорганізації виділено з комплексу структурний підрозділ – Кіровоградський 
кібернетико – технічний коледж, як самостійна юридична особа, а сам 
комплекс в стадії ліквідації. 
 
Начальник управління освіти      Л.Костенко 


