
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

08 червня 2022 року м.Шепетівка № 149

Про затвердження планової мережі закладів 
загальної середньої, дошкільної та 
позашкільної освіти Шепетівської міської 
територіальної громади на 2022-2023 
навчальний рік

Відповідно до ст.ст. 8, 32, 35, 53 Закону України «Про повну загальну середню освіту», 
керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши 
планову мережу закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на 2022-2023 
навчальний рік, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ :

1. Затвердити на 2022-2023 навчальний рік планову мережу закладів загальної середньої 
освіти по міській територіальній громаді: 2 загальноосвітні школи І-ПІ ступенів із загальною 
кількістю класів 46 та контингентом учнів 1163; 3 навчально-виховних комплекси із 
загальною кількістю класів 83 та контингентом учнів 2490; спеціалізовану загальноосвітню 
школу І-ПІ ступенів із загальною кількістю класів 25 та контингентом учнів 690; 6 гімназій із 
загальною кількістю класів 78 та контингентом учнів 1583 (додаток 1).

2. Затвердити планову мережу закладів дошкільної освіти на 2022-2023 н.р. по міській 
територіальній громаді із загальною кількістю груп 93 та контингентом дітей 1695 (додаток 
2).

3. Затвердити режим роботи закладів дошкільної освіти на 2022-2023 н.р. (додаток 3).
4. Затвердити планову мережу закладів позашкільної освіти на 2022-2023 н.р. по міській 

територіальній громаді із загальною кількістю груп 116 та контингентом дітей 1885 (додаток 
4).

5. Управлінню освіти Шепетівської міської ради:
5.1. Забезпечити наповнюваність у новостворених 1,10 класах не більше 30 учнів.
5.2. Продовжити у 2022-2023 н.р. реорганізацію освітньої галузі шляхом зменшення 

кількості 1-х класів (в НВК №1, НВК «ЗОШ-гімназія» здійснити набір по 2 класи за 
програмами «Інтелект України», «Світ чекає крилатих»), закриття 10-х класів в ЗОШ №1, 
СЗОШ №2.

5.3. До 2023-2024 н.р. сприяти створенню умов для відкриття комунальних ліцеїв на базі 
НВК№ 1, НВК «ЗОШ-гімназія», зміни типу та перейменування ЗОШ № 1, СЗОШ №2 в гімназії.

5.4. Забезпечити доступність здобуття повної загальної середньої освіти усім дітям та 
підліткам шкільного віку на відповідному рівні освіти.

5.5. До 01.07.2022 внести зміни в розподіл територій обслуговування, закріплених за 
закладами загальної середньої освіти.

5.6. До 05.10.2022 затвердити фактичну мережу закладів загальної середньої, дошкільної 
та позашкільної освіти на 2022-2023 навчальний рік.

5.7. Забезпечити контроль за формуванням оптимальної мережі закладів освіти 
Шепетівської міської територіальної громади на 2022-2023 навчальний рік.



6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів Галину Безкоровайну та начальника управління освіти 
Людмилу Тихончук.

Міський голова (підпис) Віталій БУЗИЛЬ

Згідно з оригіналом:
Начальник відділу організаційно 
та документообігу управління інфр^ійДЦйного. 
організаційного забезпечення та Людмила КІШИК


