
 

 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ  ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  9 червня  2022 року                                                   № 1382 

м. Мала Виска 

 

Про внесення змін та затвердження плану оптимізації  

мережі закладів освіти Маловисківської міської територіальної  

громади в новій редакції 

 

       

 Керуючись ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», наказом управління 

освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації №46-од від 24.01.2020 

року «Про формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти», беручи до 

уваги рішення координаційної ради з питань оптимізації мережі закладів освіти 

Маловисківської міської ради від 06 травня 2022 р., з метою упорядкування мережі закладів 

освіти, що перебувають у комунальній власності Маловисківської міської ради для 

забезпечення умов для рівного доступу учнів до якісної освіти, підвищення ефективності 

заходів щодо розвитку галузі освіти в Маловисківській міській територіальній громаді, 

Маловисківська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни та затвердити план оптимізації мережі закладів освіти Маловисківської 

міської ради на 2021-2024 роки в новій редакції (додаток 1). 

2. Скасувати пункт 1 рішення №498 від 27 квітня 2021 року «Про реорганізацію закладів 

освіти Маловисківської міської ради». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради  з 

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

та міжнародного співробітництва, на постійну комісію міської ради  з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту та на постійну комісію міської ради  з гуманітарних питань. 

 

 

 

Міський голова                                                                                               Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

до рішення Маловисківскої 

міської ради  

від 9 червня  2022 року № 1382 

 

 

План оптимізації мережі закладів освіти  

Маловисківської територіальної громади на 2021-2024 роки 

 

№ 

з/п 
Назва закладу освіти Шлях оптимізації 

заклад, до якого 

будуть 

підвозитися 

учні 

1 Комунальний заклад 

«Маловисківський ліцей імені Юрія 

Кондратюка» Маловисківської 

міської ради Кіровоградської 

області 

Створення з 01.09.2021 

р. закладу профільної 

середньої освіти шляхом 

приєднання КЗ 

«Маловисківський 

ліцей» до КЗ 

«Маловисківський ліцей 

ім. Юрія Кондратюка»  

КЗ 

«Маловисківський 

ліцей імені Юрія 

Кондратюка»  

2 Комунальний заклад 

«Маловисківський ліцей» 

Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

 

3 Комунальний заклад «Мануйлівський 

ліцей-заклад дошкільної освіти» 

Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області  

Створення з 01.09.2021 

р. КЗ «Мануйлівська 

гімназія-заклад 

дошкільної освіти» 

КЗ 

«Маловисківський 

ліцей імені Юрія 

Кондратюка» 

4 Комунальний заклад 

«Маловисківський ліцей імені Г.М. 

Перебийноса» Маловисківської 

міської ради Кіровоградської 

області  

Створення до 01.09.2022 

р. КЗ «Маловисківська 

гімназія № 3 імені 

Григорія Перебийноса» 

Маловисківської міської 

ради Кіровоградської 

області 

 

 

5 Маловисківська загальноосвітня 

школа №4 І-ІІІ ступенів 

Маловисківської ради 

Кіровоградської області 

 

Створення з 01.09.2022 

р. КЗ «Маловисківська 

гімназія №4» 

Маловисківської міської 

ради Кіровоградської 

області 

 

6 Комунальний заклад 

«Маловисківський ліцей імені Юрія 

Кондратюка» Маловисківської 

міської ради Кіровоградської області 

Передача з 01.09.2024 р. 

закладу на баланс 

Кіровоградської обласної 

ради 

 

7 Комунальний заклад дошкільної 

освіти «Капітошка» Маловисківської 

міської ради Кіровоградської області 

Ліквідація юридичної 

особи та створення до 

01.09.2022 р. Філія 

«заклад дошкільної освіти 

«Капітошка» с. 

Миролюбівка» 

 



№ 

з/п 
Назва закладу освіти Шлях оптимізації 

заклад, до якого 

будуть 

підвозитися 

учні 

Комунального закладу 

дошкільної освіти (ясла-

садок) «Ромашка» 

Маловисківської міської 

ради Кіровоградської 

області 

8 Комунальний заклад дошкільної 

освіти «Ластівка» Маловисківської 

міської ради Кіровоградської області 

Ліквідація юридичної 

особи та створення до 

01.09.2022 р. Філія 

«заклад дошкільної 

освіти «Ластівка» с. 

Заповідне» 

Комунального закладу 

дошкільної освіти (ясла-

садок) «Ромашка» 

Маловисківської міської 

ради Кіровоградської 

області 

 

9 Комунальний заклад дошкільної 

освіти «Калинка» Маловисківської 

міської ради Кіровоградської області 

Ліквідація юридичної 

особи та створення до 

01.09.2022 р. Філія 

«заклад дошкільної 

освіти «Калинка» с. 

Лозуватка» 

Комунального закладу 

дошкільної освіти (ясла-

садок) «Веселка» 

Маловисківської міської 

ради Кіровоградської 

області 

 

 
 

 

Секретар ради                                                                                                Леся ПОСТОЛЮК 


