
                                
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКАРАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Дванадцята сесія                                                                       Восьмого скликання 

 

01.10.2021                                                                                                     №3 

 

Про затвердження мережі закладів  

освіти Андрушівської міської ради  

на 2021/2022 навчальний рік  

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року 

№988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 12 січня 2016 року №8 (у редакції наказу Міністерства освіти і 

науки України від 24 квітня 2017 року №635), Порядку організації 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872 (зі 

змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 588 від 09 

серпня 2017 року), Концепції профільного навчання у старшій школі, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21 жовтня 2013 

року №1456, наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих 

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20 лютого 2002 року 

№128 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 

року №401), ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити мережу закладів загальної середньої освіти Андрушівської 

міської ради на 2021/2022 навчальний рік за типами та кількістю (додаток 1).  



2. Затвердити мережу класів та контингент учнів закладів загальної середньої 

освіти на 2021/2022 н.р. (додаток 2).  

3. Затвердити мережу групп подовженого дня закладів загальної середньої 

освіти на 2021/2022 н.р. (додаток 3).  

4.Затвердити мережу профільних класів закладів загальної середньої освіти на 

2021/2022 навчальний рік (додаток 4).  

5. Затвердити мережу класів з поглибленим вивченням предметів на 2021/2022 

навчальний рік (додаток 5).  

6. Затвердити мережу інклюзивних класів на 2021/2022 навчальний рік в 

закладах загальної середньої освіти (додаток 6).  

7. Затвердити мережу закладів дошкільної освіти, кількість груп та дітей на 

2021/2022 навчальний рік (додаток 7).  

8. Затвердити мережу інклюзивних груп на 2021/2022 навчальний рік в закладах 

дошкільної освіти (додаток 8).  

9. Затвердити мережу закладів позашкільної освіти на 2021/2022 навчальний рік 

(додаток 9).  

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

освіти, охорони здоров'я, фізичного виховання, культури та соціальної політики 

(Паламар С.І.) та заступника голови міської ради з питань діяльності 

виконавчих органів ради Демченка С.Д. 

 

 

Міський голова                                                                   Галина БІЛЕЦЬКА 


