
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від 31.08. 2022 № 288 

м. Золотоноша 

 

Про надання дозволу щодо організації навчання учнів  

1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів на  

базі закладів дошкільної освіти 

 

 Розглянувши лист відділу освіти про надання дозволу щодо організації 

навчання учнів 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів на базі 

закладів дошкільної освіти, з метою надання вихованцям освітніх послуг, 

враховуючи звернення батьків та ситуацію на території Черкаської області, 

відповідно до Закону України „Про освіту” від 5 вересня 2017 року № 2145-

VIII, Закону України „Про дошкільну освіту” від 11 липня 2001 року № 2628-

III, листа Міністерства освіти і науки України від 02.04.2022 „Про 

рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії 

воєнного стану в Україні”, керуючись п.1 „а” ст. 32 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл відділу освіти виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради організувати навчання учнів 1-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів на базі закладів дошкільної освіти згідно додатку. 
2. Дозволити зарахувати учнів 1-го класу, які будуть навчатися на базі 

закладів дошкільної освіти, в контингент загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладів з 3-х разовим харчуванням. 

3. Фінансування установ здійснювати в межах кошторисних призначень. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та відділ освіти (Строкань О.М.). 

 

 

Секретар ради                      Наталія СЬОМАК 

 
 

Ольга Строкань 23303 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

від 31.08.2022  № 288 

 

 

 

Навчання 1-х класів учнів загальноосвітніх навчальних закладів  

на базі закладів дошкільної освіти  
 

 

1. Гімназія ім. С.Д. Скляренка (1А, 1Б, 1В) – заклад дошкільної освіти 

„Берізка”; 

2. СШ № 1 (1А) – заклад дошкільної освіти „Сонечко”; 

- (1Б) – заклад дошкільної освіти „Ялинка”; 

3. СШІТ № 2 (1А, 1Б) – заклад дошкільної освіти „Струмочок”; 

4. ЗОШ № 3 (1А, 1Б) – заклад дошкільної освіти „Струмочок”; 

5. ЗОШ № 5 (1 клас) – заклад дошкільної освіти „Сонечко”; 

6. ЗОШ № 6 (1А, 1Б) – заклад дошкільної освіти „Веселка”. 

 

 

Керуючий справами        Оксана ШАКУРА 


