
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

 КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 

від « 10 » травня  2022 року                                                                                              № 267 

 
 

Про внесення змін до рішення 

Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

від 07 жовтня 2021 року № 658 

«Про затвердження мережі  

закладів освіти міста Кропивницького 

на 2021/2022 навчальний рік» 

 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                                

підпунктом 2 пункту «б» статті 32, статтею 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», нормами Закону України «Про освіту»,                         

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської 

ради від 07 жовтня 2021 року № 658 «Про затвердження мережі закладів 

освіти міста Кропивницького на 2021/2022 навчальний рік», а саме: 

у абзаці шостому пункту 1 слова «комунальний заклад «Гімназія                                

імені Олександра Пушкіна Міської ради міста Кропивницького» - 9 класів, 

184 учні, з них 1 клас з інклюзивним навчанням» замінити на слова 

«комунальний заклад «Гімназія імені Олександра Пушкіна Міської ради 

міста Кропивницького» - 0 класів, 0 учнів»;  

у абзаці двадцятому пункту 1 слова «Гімназія № 9 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області - 9 класів, 226 учнів» замінити на слова                         

«Гімназія № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області -                         

0 класів, 0 учнів»; 

  у абзаці двадцять другому пункту 1 слова «комунальний заклад 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад                        

І-ІІІ ступенів № 16 - дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» - 41 клас, 1197 учнів, з них 1 клас                     

з інклюзивним навчанням» замінити на слова «комунальний заклад 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад                       

І-ІІІ ступенів № 16 - дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» - 50 класів, 1381 учень, з них 2 класи                            

з інклюзивним навчанням». 
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у абзаці тридцять третьому пункту 1 слова «комунальний заклад 

«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» - 45 класів, 1387 учнів» замінити на 

слова «комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів 

«Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» - 54 класи,                            

1613 учнів». 

 

 

 

Секретар міської ради                                                     Олег КОЛЮКА  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Світлана Гавриш 35 83 48 

 

 



 

 

ВИТЯГ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

 КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 

від « 07 »  жовтня  2021 року                                                                                                № 658 

 

 

Про затвердження мережі  

закладів освіти міста Кропивницького 

на 2021/2022 навчальний рік 
 

Керуючись статтею 53 Конституції України, підпунктами 1, 2, 4, 8 

пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Законом України “Про освіту», Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради                                

 

     В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити мережу закладів загальної середньої освіти на                

2021/2022 навчальний рік у такому складі: всього закладів загальної 

середньої освіти - 40, класів - 955, учнів - 26163 (додається), у тому числі: 

заклади, що надають початкову освіту, - загальноосвітня школа                            

І ступеня № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області -                    

12 класів, 316 учнів, з них 3 класи з інклюзивним навчанням; 

заклади, що надають базову загальну середню освіту, у тому числі:  

комунальний заклад «Великобалківська гімназія Кропивницької міської 

ради» - 11 класів, 307 учнів; 

комунальний заклад «Гімназія імені Олени Журливої Міської ради міста 

Кропивницького» - 10 класів, 264 учні; 

абзац шостий -  комунальний заклад «Гімназія імені Олександра 

Пушкіна Міської ради міста Кропивницького» - 9 класів, 184 учні, з них 1 

клас з інклюзивним навчанням; 

комунальний заклад «Завадівська гімназія Міської ради                                  

міста Кропивницького» - 9 класів, 142 учні, з них 2 класи з інклюзивним 

навчанням; 

комунальний заклад «Лелеківська гімназія Міської ради                                 

міста Кропивницького» - 14 класів, 262 учні; 

комунальний заклад «Козацька гімназія Міської ради                                  

міста Кропивницького» - 9 класів, 241 учень; 

комунальний заклад «Гірнича гімназія Міської ради                                       

міста Кропивницького» - 17 класів, 469 учнів; 

 



 

2 

 

абзац двадцятий - гімназія № 9 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області - 9 класів, 226 учнів; 

 

абзац двадцять другий - комунальний заклад «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 - 

дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» - 41 клас, 1197 учнів, з них 1 клас з інклюзивним 

навчанням; 

 

абзац тридцять третій - комунальний заклад «Навчально-виховне 

об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» - 45 класів, 1387 учнів. 

 
 

 

 

 

 

 


