
 

 

  
 
  
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
 
від 26.05.2021 № 9/VIII- 476 
 
м. Краматорськ 

 
Про затвердження Плану заходів 

з трансформації мережі закладів 

загальної середньої освіти на 

2021-2024 роки 
 
 
 
 
 

Відповідно до статті 25, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 66, підпункту 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», згідно з комплексною цільовою програмою «Програма розвитку освіти на 

території м. Краматорськ. 2021-2024 роки», з метою створення в місті ефективної мережі 

закладів загальної середньої освіти, 
 

міська рада 
 

В И Р І Ш И ЛА: 
 

1. Затвердити План заходів з трансформації мережі закладів загальної середньої освіти 

на 2021-2024 роки (додається). 
 
2. Управлінню освіти Краматорської міської ради забезпечити виконання Плану 

заходів з трансформації мережі закладів освіти на 2021-2024 роки. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

відповідно до розподілу повноважень. 
 
 

 
Міський голова                                                              О.В. Гончаренко 
 

                                          

                              
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Додаток 
до рішення міської ради 
26.05.2021 № 9/VIII- 476 

 
План трансформації 

мережі закладів загальної середньої освіти на 2021-2024 роки 
(на виконання ст. 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту») 

 
№ з/п Назва заходу Термін виконання 

1 Проведення роз’яснювальної роботи серед учасників 

освітнього процесу щодо реорганізації закладів та ходу 

реформи 

2021-2024 р. 

2 Не проводити набір учнів до перших класів на 2021/2022 

навчальний рік і в подальшому ЗОШ №16, ЗОШ №25, 
ЗЗСО №22 

до 01.06.2021 р. 

3 Перепрофілювання Дмитрівського ЗЗСО №29 до серпня 2021 р. 

4 Не проводити набір учнів до десятих класів на 2021/2022 

навчальний рік і в подальшому ЗОШ №24, ЗОШ №19 
до 01.06.2021 р. 

5 Провести аналіз кадрового складу педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти з метою 

приведення до вимог законодавства штатних розписів 

закладів 

до 01.06.2021 р. 

6 Сформувати мережу класів закладів загальної середньої 

освіти на 2021/2022 навчальний рік відповідно до 

Розрахункової наповнюваності формули розподілу 

освітньої субвенції між місцевими бюджетами 

до 20.06.2021 р. 

7 Внесення змін до розподілу території мікрорайонів міста, 

закріплених за закладами загальної середньої освіти 
до 30.06.2021 р. 

8 Ухвалення рішення про створення опорних закладів 

загальної середньої освіти (Ліцей № 8, КУГ+ЗОШ №19,  

ЗОШ №6+ЗОШ №11, ЗОШ №25+ЗОШ №24) 

до грудня 2021 р. 

9 Затвердити статути відповідно до нової шкільної мережі  до 01 вересня 2024 р. 
 
Освітній округ №1 

ЗЗСО № 2 – початкова школа-гімназія 

ЗЗСО № 3 – початкова школа-гімназія 

ЗЗСО № 9 – початкова школа-гімназія 

Ліцей № 35 – початкова школа (відокремлена юридична особа), гімназія-ліцей з 

пониженням кількості класів у паралелі (1-9) з чотирьох до двох (починаючи з 

цього року з 1-х класів.) 

ЗЗСО № 4 – початкова школа-гімназія 

Ліцей № 8 – початкова школа-гімназія-ліцей (опорний заклад) 

 



 

 

Освітній округ №2 

ЗЗСО № 15 – початкова школа-гімназія 

ЗЗСО № 12 – початкова школа-гімназія 

ЗЗСО № 5 – початкова школа-гімназія 

ЗЗСО 24+ ЗЗСО № 25 – опорний заклад (в будівлі ЗОШ № 24 розміщується 

початкова школа, у приміщенні школи № 25 – гімназія-ліцей) 

ЗЗСО № 22 – гімназія-ліцей 

ЗЗСО № 17 – початкова школа-гімназія  

Освітній округ №3 

ЗЗСО № 16 – гімназія-ліцей 

ЗЗСО № 10 – початкова школа-гімназія 

ЗЗСО № 26 – початкова школа-гімназія 

ЗЗСО № 19 + КУГ – опорний заклад 

ЗЗСО № 21 – початкова школа-гімназія 

ЗЗСО № 30 – початкова школа-гімназія 

Освітній округ №4 

ЗЗСО № 32 – початкова школа-гімназія 

Дмитрівська ЗЗСО № 29 – початкова школа + ДНЗ 

ЗЗСО № 1 – початкова школа-гімназія 

ЗЗСО № 23 – початкова школа-гімназія 

ЗЗСО № 11 + ЗЗСО № 6 – опорний заклад 

ЗЗСО № 31 – початкова школа-гімназія 

ЗЗСО № 18 – початкова школа-гімназія 

ЗЗСО № 20 – початкова школа-гімназія 

ЗЗСО № 33 – початкова школа-гімназія 

ЗЗСО № 13 – початкова школа-гімназія 

Секретар міської ради І.І. Сташкевич 


