
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    14 вересня  2021__ року                     Старокостянтинів                         № __309__ 

 

 

Про затвердження мережі закладів 

освіти на 2021/2022 навчальний рік 

 

 

З метою розвитку мережі різних типів закладів освіти, охоплення дітей 

дошкільного та шкільного віку навчанням, забезпечення реалізації права 

громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, формування фактичної 

мережі в закладах освіти на 2021/2022 навчальний рік, на виконання Закону 

України «Про освіту», відповідно до розпорядження міського голови від           

10 вересня 2021 року № 141/2021-рвс «Про відрядження Миколи 

МЕЛЬНИЧУКА, Віктора САВІЦЬКОГО», керуючись пунктом а статті 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  

міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити фактичну мережу закладів дошкільної освіти на                 

2021/2022 навчальний рік (додаток 1). 

 

2. Затвердити фактичну мережу закладів загальної середньої освіти на 

2021/2022 навчальний рік (додаток 2). 

 

3. Затвердити фактичну мережу позашкільних навчальних закладів на 

2021/2022 навчальний рік (додаток 3). 

 

4. Затвердити фактичну мережу Старокостянтинівського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату на 2021/2022 навчальний рік (додаток 4). 

 

5. Затвердити мережу закладів загальної середньої освіти                                    

з індивідуальною формою навчання на 2021/2022 навчальний рік (додаток 5). 

 

6. Затвердити мережу інклюзивних класів і груп у закладах освіти на 

2021/2022 навчальний рік (додаток 6).  
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7. Затвердити мережу закладів загальної середньої освіти, у яких учні 5-9 

класів переведені на індивідуальну форму навчання (педагогічний патронаж), 

на 2021/2022 навчальний рік (додаток 7). 

 

8. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Анатолій 

ПАСІЧНИК) та керівникам освітніх закладів розробити та затвердити штатні 

розписи, тарифікації відповідно до мережі в межах фонду заробітної плати. 

 

9. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника 

управління освіти виконавчого комітету міської ради Анатолія ПАСІЧНИКА. 

 

10. Рішення набуває чинності з 01 вересня 2021 року. 

 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

начальник фінансового управління 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                                                                         

 

 

 

 

 

підпис          Валентина КАМІНСЬКА 

 

 

 

 

 


