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МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

__________________ СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

                                                      

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    «___»________2022 року          м. Мала Виска                           №______ 
 

 

Про затвердження мережі закладів  

освіти Маловисківської міської ради  

на 2022-2023 навчальний рік 

 

        Відповідно до Ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про позашкільну освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 

04.11.2010 р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних 

навчальних закладів», від 06.12.2010 р. №1205 «Про затвердження Типових штатних 

нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», від 31.10.2012 р. №1230 «Про 

затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів», від 

24.06.2018 р. №677 «Про затвердження Порядку створення груп продовженого дня у 

державних і комунальних закладах загальної середньої освіти» та з метою ефективного 

функціонування закладів освіти в Маловисківській  територіальній громаді, забезпечення 

освітніми послугами дітей дошкільного та шкільного віку, Маловисківська  міська  рада,- 

                                                       ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити мережу закладів загальної середньої освіти, класів та учнів на 2022-2023 

навчальний рік згідно з додатком 1 (додається). 

2. Затвердити мережу закладів дошкільної освіти, груп та вихованців на 2022-2023 

навчальний рік згідно з додатком 2 (додається). 

3. Затвердити мережу закладів позашкільної освіти, груп та вихованців на 2022-2023 

навчальний рік згідно з додатком 3 (додається). 

4. Затвердити мережу закладів загальної середньої освіти з профільним навчанням згідно з 

додатком 4 (додається). 

5. Затвердити інклюзивне та індивідуальне навчання учнів з особливими освітніми 

потребами та виділити для їх навчання відповідну кількість годин згідно наказу 

Міністерства освіти і науки №8 від 12.01.2016 року згідно з додатком 5 (додається). 

6. Затвердити групи подовженого дня в закладах загальної середньої освіти, в яких 

організований підвіз учнів та гаряче харчування для учнів 1-4 класів згідно з додатком 6 

(додається). 

7. Затвердити мережу об’єднаних класів (класів-комплектів), у зв’язку з тим, що один з 

класів початкової школи не може бути створений відповідно до вимог ч.2 статті 12 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» згідно з додатком 7 (додається). 

8. Затвердити індивідуальну форму навчання учнів, що навчаються в класах з 

наповнюваністю менше 5 учнів, згідно наказу Міністерства освіти і науки №8 від 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14#n116
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12.01.2016 року згідно з додатком 8 (додається). 

9. Затвердити мережу класів з кількістю 4-х учнів в закладах загальної середньої освіти 

згідно з додатком 9 (додається). 

10. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

(Гончарова А.В.): 

10.1. Забезпечити роботу спеціальних медичних груп для учнів, які за станом здоров’я 

віднесені до таких груп згідно з додатком 10 (додається). 

10.2. Відповідно до Положення про навчальний кабінет встановити доплату за кабінети 

згідно з додатком 11 (додається). 

11. Дозволити закладам загальної середньої освіти встановлювати структуру навчального 

року та режим роботи з урахуванням місцевих умов за погодженням з відділом освіти, 

молоді та спорту. 

12. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва та на постійну комісію з гуманітарних питань. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Юрій ГУЛЬДАС 
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Додаток 1 

до рішення  

Маловисківської міської ради 

від __ вересня 2022 р. №___ 

 

Мережа  

закладів загальної середньої освіти, класів та учнів 

на 2022-2023 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Назва закладу загальної середньої освіти Кількість 

класів 

Кількість 

учнів у них 

1 

Комунальний заклад «Маловисківська гімназія №3 

імені Григорія Перебийноса» Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області 

30 770 

2 

Олександрівська Філія «Початкова школа-заклад 

дошкільної освіти»  Комунального закладу 

«Маловисківська гімназія №3 імені Григорія 

Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

1 10 

3. Паліївська Філія «Гімназія-заклад дошкільної освіти»  

Комунального закладу «Маловисківська гімназія №3 

імені Григорія Перебийноса» Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області 

9 64 

4. Філія «Миролюбівська гімназія» Комунального 

закладу «Маловисківська гімназія №3 імені Григорія 

Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

2 16 

5. Комунальний заклад «Маловисківська гімназія №4» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

17 350 

6. Комунальний заклад «Маловисківський ліцей імені 

Юрія Кондратюка» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

10 219 

7. Комунальний заклад «Лозуватська гімназія» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

9 69 

8. Комунальний заклад «Мануйлівська гімназія-заклад 

дошкільної освіти» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

9 92 

 Всього 87 1590 

 

 

 

Секретар ради                                                                                              Леся ПОСТОЛЮК 
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Додаток 2 

до рішення  

Маловисківської міської ради 

від __ вересня 2022 р. №___ 

 

Мережа  

закладів дошкільної освіти, груп та вихованців 

на 2022-2023 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Назва закладу дошкільної освіти 

Кількість 

груп 

Кількість 

дітей 

1. Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка»  

Маловисківської міської ради Кіровоградської області 
6 108 

2. Філія «заклад дошкільної освіти «Калинка» с. Лозуватка» 

Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Веселка» Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 

2 33 

3. Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Ромашка»  Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 

6 141 

4. Філія «заклад дошкільної освіти «Капітошка» с. Миролюбівка» 

Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Ромашка» Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 

1 16 

5. Філія «заклад дошкільної освіти «Ластівка» с. Заповідне» 

Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Ромашка» Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 

1 8 

6. Комунальний заклад «Мануйлівська гімназія-заклад дошкільної 

освіти» Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

2 21 

7. Олександрівська Філія «Початкова школа-заклад дошкільної 

освіти»  Комунального закладу «Маловисківський ліцей імені 

Г.М. Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

1 13 

8. Паліївська Філія «Гімназія-заклад дошкільної освіти»  

Комунального закладу «Маловисківський ліцей імені Г.М. 

Перебийноса» Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 

1 18 

 Всього: 20 358 

 

 

 

Секретар ради                                                                                              Леся ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Додаток 3 

до рішення  

Маловисківської міської ради 

від __ вересня 2022 р. №___ 

 

Мережа  

закладів позашкільної освіти, груп та вихованців 

на 2021-2022 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Назва закладу позашкільної освіти 

Кількість 

груп 

Кількість 

дітей 

1. Дитячо-юнацький центр «Вись» Маловисківської міської ради 

кіровоградської області 
45 663 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                              Леся ПОСТОЛЮК 
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Додаток 4 

до рішення  

Маловисківської міської ради 

від __ вересня 2022 р. №___ 

 

Мережа закладів загальної середньої освіти з профільним навчанням 

 

Назва навчального закладу Клас Профіль навчання Кількість 

класів / груп 

Кількість 

учнів 

Комунальний заклад 

«Маловисківський ліцей 

імені Юрія Кондратюка» 

Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

10а Математичний 1 28 

10б Історико-філологічний 1 24 

10в Історико-правознавчий 1 16 

11а Математичний  1 11 

Хіміко-біологічний 1 10 

11б Історико-філологічний 1 25 

11в Історико-філологічний 1 11 

Технологічний  1 11 

Всього   6/8 136 

 

 

 

Секретар ради                                                                                              Леся ПОСТОЛЮК 
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Додаток 5 

до рішення  

Маловисківської міської ради 

від __ вересня 2021 р. №___ 

 

Інклюзивне та індивідуальне навчання  учнів  

з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти  

 

Назва закладу освіти  Кількість учнів 

інклюзивне індивідуальне 

Комунальний заклад «Маловисківська гімназія №3 

імені Григорія Перебийноса» Маловисківської 

міської ради Кіровоградської області 

16 4 

Паліївська Філія «Гімназія-заклад дошкільної 

освіти»  Комунального закладу «Маловисківська 

гімназія №3 імені Григорія Перебийноса» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 

7 0 

Філія «Миролюбівська гімназія» Комунального 

закладу «Маловисківська гімназія №3 імені Григорія 

Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

2 0 

Комунальний заклад «Маловисківська гімназія №4» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 

13 5 

Комунальний заклад «Мануйлівська гімназія-заклад 

дошкільної освіти» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

2 1 

Комунальний заклад «Маловисківський ліцей імені 

Юрія Кондратюка» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

1 0 

Усього: 41 10 

 

 

 

Секретар ради                                                                                              Леся ПОСТОЛЮК 
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Додаток 6 

до рішення  

Маловисківської міської ради 

від __ вересня 2022 р. №___ 

 

Групи продовженого дня в закладах загальної середньої освіти, в яких організований 

підвіз учнів та гаряче харчування для учнів 1-4 класів 

 

Заклад освіти Кількість 

груп 

Кількість 

вихованців 

Кількість ставок 

вихователів 

Комунальний заклад «Маловисківський 

ліцей імені Г.М. Перебийноса» 

Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

3 90 3 

Маловисківська загальноосвітня школа 

№4 І-ІІІ ступенів Маловисківської 

міської ради Кіровоградської області 

2 45 1,5 

Паліївська філія «Гімназія-заклад 

дошкільної освіти» Маловисківської 

ЗШ №3 І-ІІІ ступенів 

1 15 0,25 

Комунальний заклад «Мануйлівська 

гімназія-заклад дошкільної освіти» 

Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

1 30 1 

Всього  7 180 5,75 

 

 

 

Секретар ради                                                                                              Леся ПОСТОЛЮК 
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Додаток 7 

до рішення  

Маловисківської міської ради 

від __ вересня 2022 р. №___ 

 

Мережа об’єднаних класів (класів-комплектів),  

у зв’язку з тим, що один з класів початкової школи не може бути створений 

відповідно до вимог ч.2 статті 12  

Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

 

Заклад загальної середньої освіти клас учнів Кількість учнів в 

об’єднаному класі 

Філія «Миролюбівська гімназія» Комунального 

закладу «Маловисківський ліцей імені Г.М. 

Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

1 3 6 

3 1 

4 2 

Олександрівська Філія «Початкова школа-заклад 

дошкільної освіти»  Комунального закладу 

«Маловисківський ліцей імені Г.М. Перебийноса» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 

1 2 10 

2 3 

3 5 

 

 

 

Секретар ради                                                                                              Леся ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

Додаток 8 

до рішення  

Маловисківської міської ради 

від __ вересня 2022 р. №___ 

 

Індивідуальна форма навчання 

для учнів, що навчаються в класах з наповнюваністю менше  5 учнів 

 

Заклад загальної середньої освіти Клас Кількість учнів 

Філія «Миролюбівська гімназія» Комунального 

закладу «Маловисківський ліцей імені Г.М. 

Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

6 3 

8 1 

9 2 

Всього   6 учнів 

 

 

 

Секретар ради                                                                                              Леся ПОСТОЛЮК 
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Додаток 9 

до рішення  

Маловисківської міської ради 

від __ вересня 2022 р. №___ 

 

Мережа класів з кількістю 4-х учнів 

 

Заклад загальної середньої освіти Клас Кількість учнів 

Філія «Миролюбівська гімназія» Комунального 

закладу «Маловисківський ліцей імені Г.М. 

Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

5 4 

Всього   4 учнів 

 

 

 

Секретар ради                                                                                              Леся ПОСТОЛЮК 

 

 

Додаток 10 

до рішення  

Маловисківської міської ради 

від __ вересня 2022 р. №___ 

 

Спеціальні медичні групи для учнів, які за станом здоров’я віднесені до таких груп 

 

Заклади Кількість груп Кількість годин 

Комунальний заклад «Маловисківський 

ліцей імені Г.М. Перебийноса» 

Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

1  2 

Комунальний заклад «Маловисківський 

ліцей імені Юрія Кондратюка» 

Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

1 2 

Всього: 2 4 
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Додаток 11 

до рішення виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

від __ вересня 2021 р. №___ 

 

Доплата за навчальні кабінети 

 

 

Заклад освіти Кабінет Вчитель  

Комунальний заклад «Маловисківський ліцей імені Юрія 

Кондратюка» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

Інформатики 

та 

математики  

Бондар І.Ю. 

Комунальний заклад «Маловисківський ліцей імені Юрія 

Кондратюка» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

Інформатики Богуцька О.О 

Комунальний заклад «Маловисківський ліцей імені Г.М. 

Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

Інформатики Самченко 

А.О. 

Комунальний заклад «Маловисківський ліцей імені Г.М. 

Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

Інформатики Мисліцький 

О.М. 

Комунальний заклад «Маловисківський ліцей імені Г.М. 

Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

Інформатики Лисенко О.М. 

Комунальний заклад «Маловисківський ліцей імені Г.М. 

Перебийноса» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

Інформатики Драна Н.О. 

Комунальний заклад «Маловисківська гімназія №4» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

Інформатики  Захарчук 

А.М. 
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