
  ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Рішення виконавчого комітету 

     Кіровоградської міської ради 
                                          03 жовтня 2014 року  

                 № 464 
 
 

Мережа  
позашкільних навчальних закладів міста Кіровограда 

на 2014-2015 навчальний рік 
 
 

Позашкільні навчальні заклади 
 

№ 
з/п 

Назва закладу Кількість 
груп 

Кількість 
годин 

Кількість 
дітей 

1 2 3 4 5 
1 Комунальний заклад «Навчально - виховне 

об’єднання «Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів № 1-дитячий юнацький 
центр «Перлинка» Кіровоградської міської ради  
Кіровоградської області» 

29 146 435 

2 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» 

44 227 660 

3 Комунальний заклад  «Навчально-виховне 
об’єднання № 6 «Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 
естетичного виховання «Натхнення» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

45 243 678 

4 Комунальний заклад «Навчально-виховне 
об’єднання природничо-економіко - правовий 
ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів              
№ 8 – позашкільний центр Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» 

31 135 465 

5 Навчально - виховний комплекс 
«Кіровоградський колегіум – спеціалізований 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад – центр естетичного 
виховання» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 
 

33 193 495 
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Продовження таблиці 
 

1 2 3 4 5 

6 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів               
№ 13 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

22 108 302 

7 Комунальний заклад «Навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів № 15 – дитячий юнацький 
центр «Явір» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

9 59 135 
 

8 Комунальний заклад «Навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький 
центр «Лідер» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 
 

25 111 375 

9 Комунальний заклад «Навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 17 – центр естетичного виховання 
«Калинка» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

17 119 327 

10 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» 

44 249 811 

11 Комунальний заклад «Навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітня школа  
І-ІІ ступенів – ліцей № 19 –  позашкільний 
центр Кіровоградської міської ради  
Кіровоградської області»   

16 63 240 

12 Комунальний заклад «Навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький 
центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

25 94 328 

13 Комунальний заклад «Навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітня школа     
І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької 
творчості «Оберіг» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» 

26 120 390 

14 
 

Навчально - виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів               
№ 25, природничо-математичний ліцей 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

39 165 550 
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                                                  Продовження таблиці 
 

1 2 3 4 5 
15 Комунальний заклад «Навчально-виховний 

комплекс «Спеціалізований загальноосвітній 
навчальний заклад  І-ІІІ ступенів № 26 – 
дошкільний навчальний заклад – дитячий 
юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» 

22 116 370 

16 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» 

18 103 307 

17 Комунальний заклад «Навчально-виховне 
об»єднання № 32 «Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
позашкільний центр «Школа мистецтв» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області 

25 117 530 

18 Комунальний заклад «Навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
№ 34 – економіко – правовий ліцей «Сучасник» 
– дитячо - юнацький центр Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» 

17 99 300 

19 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів               
№ 35 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

27 140 405 

20 Комунальний заклад «Навчально – виховне 
об’єднання «Загальноосвітня школа – інтернат  
І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр 
позашкільного виховання Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської  області» 

24 139 445 

 Всього: 538 2746 8548 
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Продовження таблиці 
 
 

Позашкільні навчальні заклади 
 

№ 
з/п 

Назва закладу Кількість 
груп 

Кількість 
годин 

Кількість  
дітей 

1 Комунальний заклад «Станція юних техніків 
Кіровоградської міської ради» 

94 449 1360 

2 Комунальний заклад «Центр дитячої та 
юнацької творчості» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області 

80 390 1200 

3 Комунальний заклад «Центр науково-технічної 
творчості «Каскад» м. Кіровограда» 

25 139 375 

Всього: 199 978 2935 
 

 
 
 

Мережа позашкільних навчальних закладів, які знаходяться на балансі 
Новенської селищної ради, на 2014-2015 навчальний рік 

 
№ 
з/п 

Назва закладу Кількість 
груп 

Кількість 
годин 

Кількість  
дітей 

1 Школа естетичного виховання  «В гостях у 
казки» 

17 162,5 333 

2 Центр дитячої та юнацької творчості «Центр – 
Юність» 

58 335,5 682 

Всього: 75 498 1015 
 

 
 
 
Начальник управління освіти                          Л. Костенко 

 
 
 
 
 
 


