
У країна
Місцеве самоврядування

Слобожанська селищна рада 
Дніпровського району Дніпропетровської області 

Сорокова сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження мережі закладів 
освіти Слобожанської селищної ради 
та контингенту здобував і в освіти 
на 2019-2020 навчальний рік

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про добровільне об’єднання громадян», Закону України «Про освіту», 
розглянувши матеріали гуманітарного відділу Слобожанської. селищної ради щодо 
підготовки та якісної організації освітнього процесу під час 2019-2020 навчального року, 
враховуючи висновки постійної комісії з питань освіти, культури, молоді і спорту, охорони 
здоров’я, праці, соціального захисту населення, регламенту, депутатської діяльності та 
етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 
Слобожанська селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити мережу закладів загальної середньої освіти та контингент здобувачів 

освіти Слобожанської селищної ради на 2019-2020 навчальний рік (додаток 1).
2. Затвердити мережу закладів дошкільної освіти Слобожанської селищної ради 

(додаток 2).
3. Затвердити мережу закладів загальної середньої освіти та класів з індивідуальною 

формою навчання (додаток 3).
4. Затвердити мережу груп продовженого дня (додаток 4).
5. Затвердити мережу гуртків КЗ «Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 

«Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів -  Центр позашкільної освіти 
Слобожанської селищної ради» (додаток 5).

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань освіти, 
культури, молоді і спорту, охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення, 
регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та 
врегулювання конфлікт

смт Слобожанське 
15 серпня 2019 року 
2105-40/УІІ

Згідно:
Секретар селищної ради

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

Л. Лагода

1. КАМІНСЬКИИ



Додаток 2

Мережа закладів дошкільної освіти Слобожанської селищної ради на 2019- 2020 навчальний рік

№
з/п

Назва закладу Кількість
груп

всього

Кількість
дітей
всього

3 них Інклю
зивні
групи

В них 
дітей 3 
ООС

Групи
спеціал
ьного

признач
ення

В них
дітей

3 них
Групи 

ранньог 
о віку

В них 
дітей

Групи
передшк
ільного

віку

В них 
дітей

Мовні
групи

В них 
дітей

Групи 
часто 

тривало 
хворіюч 
их дітей

В них 
дітей

1 Комунальний заклад 
«Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 1 

«Червона шапочка» 
Слобожанської селищної 

ради»

12 285 1 25 11 260 0 0 4 82 2 35 2 4 7

2 Комунальний заклад 
«Дошкільний навчальний 

заклад(ясла-садок) 
комбінованого типу № 2 
«Берізка» Слобожанської 

селищної ради»

7 210 1 32 6 178 0 0 2 58 0 0 2 58

3 Комунальний заклад 
«Дошкільний навчальний 

заклад ясла-садок загального 
розвитку № 3 «Сонечко» 
Слобожанської селищної 

ради»

2 56 0 0 2 56 0 0 0 0 0 0 0

4 Комунальний заклад 
«Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 4 

«Дивосвіт» Слобожанської 
селищної ради»

__
__

__
_

а§ш 44 10 241 1 1 2 43 2 43 0 0

В сь о го : ІШ ]Ш Т ------------ 101 29 735 1 1 8 183 4 78 4 105

Секретар селищної ради Ло, Л. Лагода
ТА * '


