
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19.09.12     Ужгород         № 317 

 

Про внесення змін до рішення 
 
Розглянувши пропозиції начальника управління освіти Комарницького 

М.Н., на підставі узагальнених статистичних звітів керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів, у зв’язку з тим, що триває процес 
реорганізації АНВК, керуючись Законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
«Про дошкільну освіту», виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
Внести зміни до рішення виконкому від 05.09.12 № 290 «Про мережу 

навчальних закладів м. Ужгорода у 2012-2013 навчальному році», а саме: 
 
п. 1.3. викласти в наступній редакції: 
 
«п. 1.3. Вісім загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів з українською мовою 

навчання, а саме: ЗОШ №№ 5, 6 ім. В.С. Гренджі-Донського, 7, 8, 12, 15, 16, 
19 (ЗОШ № 5 – спеціалізована, з поглибленим вивченням іноземних мов, 
ЗОШ № 19 – з профільним вивченням предметів).»; 

 
п. 1.7. викласти в наступній редакції: 
 
«п. 1.7. Сім загальноосвітніх навчальних закладів нового типу, а саме: 
- Авторський навчально-виховний комплекс; 
- гімназія; 
- лінгвістична гімназія ім. Т.Г. Шевченка; 
- угорськомовна гімназія; 
- багатопрофільний ліцей «Інтелект» з допрофесійною підготовкою з 

автосправи – ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11; 
- багатопрофільний ліцей «Лідер» – ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20; 
- НВК «Ужгородський економічний ліцей – ЗОШ І-ІІ ступенів».»; 



 
п. 2 викласти в наступній редакції: 
 
«п. 2. Двадцять два дошкільні навчальні заклади, серед яких: 
- сімнадцять дошкільних навчальних закладів загального типу №№ 1, 

6, 7, 8 «Дзвіночок», 12, 15, 16, 19, 21, 26, 28, 29 «Дивосвіт», 30, 31, 33, 38, 42; 
- три дошкільні навчальні заклади комбінованого типу №№ 2, 20, 39; 
- один дошкільний навчальний заклад санаторного типу №18: 4 групи 

з цілодобовим перебуванням дітей, 2 – з 12-ти годинним перебуванням дітей; 
- один дошкільний навчальний заклад загального типу №40 з 

цілодобовим перебуванням дітей.»; 
 
в п. 5. «УСЗОШ № 2» замінити на «АНВК»; 
 
в додатках 1, 2 «ЗОШ №2» замінити на «АНВК»; 
 
в додатку 3 «ДНЗ №36» замінити на «АНВК»; 
 
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фленька В.Ю. 
 
 
 
 
 
Міський голова        В. Погорелов 
 


