
Управління освіти Міської ради міста Кропивницького повідомляє про 

проведення звітування керівників закладів освіти міста  у 2020 році. 
 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТІВ КЕРІВНИКІВ 

 

№/п Назва закладу Дата  Час  Форма 

проведення 
1.  „Навчально-виховне об’єднання 

„Загальноосвітній навчальний заклад  І-ІІІ 

ступенів № 1 – дитячий юнацький центр 

„Перлинка”  

03.06.2020 15.30 

online 

2.  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2  03.06.2020 15.00 online 

3.  КЗ «Гімназія імені Олени Журливої Міської ради 

міста Кропивницького» 
12.06.2020 16.00 

online 

4.  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 4  11.06.2020 17.30 online 

5.  „НВО „Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад школа І ступеня „Гармонія” – 

гімназія імені Тараса Шевченка – центр 

позашкільного виховання „Контакт”  

05.06.2020 15.00 

online 

6.  «Навчально-виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення»  

15.06.2020 16.00 online 

7.  Комунальний заклад «Гімназія імені Олександра 

Пушкіна Міської ради міста Кропивницького» 
09.06.2020 17.30 

online 

8.  „НВО природничо-економіко-правовий ліцей – 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів   № 8 – 

позашкільний центр  
11.06.2020 17.00 online 

9.  Гімназія  № 9 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 
19.06.2020 14.00 online (платформа 

Zoom) 

10.  Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів № 10  03.06.2020 15.00 online 

11.  НВК „Кіровоградський колегіум – 

спеціалізований загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад – центр естетичного виховання”  

04.06.2020 14.00 

online 

12.  Комунальний заклад «Завадівська гімназія 

Міської ради міста Кропивницького»  
17.06.2020 10.00 

online 

13.  Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 14  

18.06.2020 17.30 
online 

14.  КЗ «Лелеківська гімназія Міської ради міста 

Кропивницького» 

15.06.2020 15.00 
online 

15.  „НВО „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів № 16 – дитячий юнацький центр „Лідер”  

10.06.2020 17.00 
online 

16.  „НВО „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 

– центр естетичного виховання „Калинка”  

16.06.2020 14.00 
online 

17.  «НВО «Загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – 

ліцей № 19 –  позашкільний центр  

19.06.2020 17.00 
презентація 

18.  „НВО „Загальноосвітній навчальний заклад  І-ІІІ 

ступенів № 20 – дитячий юнацький центр 

„Сузір’я”  

22.06.2020 16.00 

online 

19.  КЗ «Козацька гімназія Міської ради міста 

Кропивницького»  

18.06.2020 16.00 
online 

20.  КЗ «Гірнича гімназія Міської ради міста 

Кропивницького» 

09.06.2020 09.00 
online 

21.  КЗ «Балашівська гімназія Міської ради міста 

Кропивницького»  

10.06.2020 17.00 online (платформа 

Zoom) 

22.  „НВО „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів                    

№ 24 – центр дитячої та юнацької творчості 

„Оберіг”  

 

26.05.2020 15.00 

online 



23.  «НВО № 25  „Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, природничо-математичний ліцей”, 

центр позашкільного виховання «Ліра»   

19.06.2020 10.00 

online 

24.  „НВК „Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – 

дошкільний навчальний заклад – дитячий 

юнацький центр „Зорецвіт”  

11.06.2020 14.00 

online 

25.  КЗ «Новомиколаївська гімназія Міської ради 

міста Кропивницького» 

15.06.2020 14.00 
online 

26.  КЗ «Кущівська гімназія Міської ради міста 

Кропивницького» 

10.06.2020 10.00 
online 

27.  «НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів         

№ 31 з гімназійними класами, центр дитячої та  

юнацької творчості  «Сузір’я»  

05.06.2020 17.00 online 

28.  «НВО № 32 «Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа 

мистецтв»  

17.07.2020 16.00 

відеозвіт 

29.  «НВО № 33 «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, дошкільний навчальний заклад»   

11.06.2020 16.00 
online 

30.  „НВК загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 – 

економіко – правовий ліцей „Сучасник” – ДЮЦ»  

11.06.2020 17.30 
online 

31.  КЗ «НВО № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, позашкільний центр»  

23.06.2020 16.00 
online 

32.  Загальноосвітня школа І ступеня  № 37  04.06.2020 16.00 презентація 

33.  Вечірня загальноосвітня школа № 38 

 
17.06.2020 12.00 online 

34.  «НВО І-ІІІ ступенів „Мрія”  Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

04.06.2020 16.00 
online 

35.  „НВО „ Ліцей «Сокіл» Міської ради міста 

Кропивницького» 

17.06.2020  
відеопрезентація 

36.  Кіровоградська гімназія нових технологій 

навчання  
12.06.2020 18.00 online 

37.  „НВО ліцей - школа –  дошкільний навчальний 

заклад „Вікторія – П”  
05.06.2020  презентація 

38.  КЗ „НВО  І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей  міської 

ради міста Кропивницького” 

04.06.2020 16.00 
online 

39.  КЗ „Спеціальна школа № 1 Міської ради міста 

Кропивницького” 

02.06.2020 12.00 online 

40.  «НВО № 3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – дитячий садок  
03.06.2020 10.00 презентація 

41.  КЗ "Центр науково-технічної творчості "Каскад" 

м. Кіровограда" 

18.06.2020  презентація 

42.  «Центр дитячої та юнацької творчості» 19.06.2020 10.00 online 

43.  КЗ "Станція юних техніків" Кіровоградської 

міської ради 

01.06.2020 10.00 online 

 

44.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 

«Ятранчик» 

05.06.2020  Слайд-шоу 

45.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 

«Незабудка» 

04.06.2020 17.00 online 

46.  КЗ "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу № 4 комбінованого типу 

"Теремок"  

08.06.2020 16.00 online 

47.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 

«Калинка» 

17.06.2020 15.00 online 

48.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 15 

«Зірочка» 

04.06.2020  презентація 

49.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 16 

«Дружба» 

05.06.2020  презентація 

50.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 

«Орлятко» комбінованого типу 

 

30.06.2020  презентація 



51.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 19 

«Дзвіночок» 

10.06.2020  презентація 

52.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 21 

«Струмочок» 

05.06.2020  презентація 

53.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

компенсую чого типу для дітей з вадами опорно-

рухового апарату «Оленка»№ 22 

26.06.2020  презентація 

54.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23 

«Супутник» 

19.06.2020  презентація 

55.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 

«Вогник»  імені В.О. Сухомлинського 

комбінованого типу 

19.06.2020  відеопрезентація 

56.  Комунальний заклад "Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 27 

"Вишенька 

01.06.2020  презентація 

57.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 28 

«Зірочка» 

02.06.2020 16.00 online (платформа 

Zoom) 

58.  Спеціальний дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 29 «Червона шапочка» 

19.06.2020 13.00 online 

59.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 31 

«Берізка» 

05.06.2020  презентація 

60.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 35 

«Світлячок» 

01.06.2020 13.30 online (платформа 

Zoom) 

61.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу   № 37 «Ластівка» 

15.06.2020  презентація 

62.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 42 

«Ювілейний» комбінованого типу 

05.06.2020 13.00 online 

63.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 43 

«Горобинка» комбінованого типу 

05.06.2020 11.00 online 

64.  Спеціальний дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 46 «Краплинка» 

05.06.2020  презентація 

65.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 47 

«Горобинка» комбінованого типу 

03.06.2020  презентація 

66.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 48 

«Журавочка» 

16.06.2020 12.30 online 

67.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 52 

«Казковий» 

23.06.2020 13.00 online 

68.  КЗ "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу № 54 "Чебурашка" 

29.06.2020 13.00 online (платформа 

Zoom) 

69.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 60 

«Ягідка» комбінованого типу 

15.06.2020  презентація 

70.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 61 

«Гніздечко» 

24.06.2020 13.00 презентація 

71.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 62 

«Супутник» 

12.06.2020 16.00 online 

72.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 63 

«Посмішка» 

 

03.07.2020  відеозвіт 

73.  Санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 65 Лукомор’я» 

19.06.2020  презентація 

74.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 67 

«Дельфін» комбінованого типу 

17.06.2019  презентація 

75.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 68 

«Золота рибка» комбінованого типу 

03.06.2020 13.00 online 

76.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 69 

«Кристалик» комбінованого типу 

10.06.2020  презентація 

77.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 70 

«Оленка» 

комбінованого типу 

11.06.2020  презентація 

78.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 71 

«Катеринка» комбінованого типу 

 

19.06.2020 16.30 online 



79.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 72 

«Гномик» 

комбінованого типу 

10.07.2020  

презентація 

80.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 73 

«Червона квіточка» комбінованого типу 

16.06.2020 16.00 online 

81.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 74 

комбінованого типу «Золотий півник» 

05.06.2020 15.00 online (платформа 

Zoom) 

82.  КЗ «Дитячий будинок «Барвінок» - дошкільний 

навчальний заклад комбінованого типу № 1 

Кіровоградської міської ради»  

09.06.2020 14.00 online 

 

83.  Державний навчальний заклад "Кропивницький 

професійний ліцей побутового обслуговування" 

24.06.2020 16.00  

84.  Державний навчальний заклад «Кіровоградський 

професійний ліцей сфери послуг і торгівлі» 

23.06.2020 14.00 online (платформа 

Zoom) 

85.  Регіональний центр професійної освіти                 

імені О.С. Єгорова 

26.06.2020 12.00 online 

86.  Центральноукраїнське вище професійне училище                         

ім. Миколи Федоровського 

08.07.2020 11.00 online 

87.  ДЗП(ПТО)  «Центральноукраїнський професійний 

будівельний ліцей»  

30.06.2020 10.00 online 

88.  Кропивницьке вище професійне училище  30.06.2020 10.00 online  

 

 

 
 


