
проект 

 

 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

(сімнадцята (35) сесія сьомого скликання) 

 

від 12 вересня 2019 року 

м. Городня 

 

Про створення груп подовженого дня 

у закладах загальної середньої освіти 

Городнянської міської ради 

на 2019-2020 навчальний рік 

  

Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 

року № 677 «Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у 

державних і комунальних закладах загальної середньої освіти»,  ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою надання 

кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх 

завдань у закладах загальної середньої освіти, підпорядкованих відділу 

освіти Городнянської міської ради, Городнянська міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Надати згоду на створення та функціонування 21 групи подовженого дня 

закладів загальної середньої освіти Городнянської міської ради згідно з 

додатком 1. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку.  

 

 

 

 Міський голова                                                                   А.І.Богдан 



Додаток 1 

до рішення (сімнадцятої(35) сесії сьомого скликання 

Городнянської міської ради  від 12 вересня 2019 року 

                                                                                            «Про створення груп подовженого дня у закладах       

                                                                                                  загальної середньої освіти Городнянської      

                                                                                                   міської ради на 2019-2020 навчальний рік» 

 

 

Заклади загальної середньої освіти в яких 

організована робота груп подовженого дня 

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад Кількість 

ГПД 

Кількість учнів в ГПД Всього 

учнів 

в ГПД 

1. Городнянський ліцей 

№ 1 

10 1- 28 (1-Акл.) 

2- 29 (1-Б кл.) 

3- 30 (2-А,2-Б, 2-В кл.) 

4- 31 (3-А, 3-Б, 3-В кл.) 

5- 30 (4-А, 4- В кл.) 

6- 31 (4-А, 4-Б кл.) 

7- 31 (2-А, 2-Б кл.) 

8- 30 (5-9 кл.) учні на підвозі 

9- 30 (5-9 кл.) учні на підвозі 

10-30 (5-9 кл.) учні на 

підвозі 

300 

3 Городнянський ліцей 

№2. 

8  1 - 24 (1-А кл.) 

 2 – 27 (1-Б кл. 

 3 – 30 (1-В кл.) інклюзивна 

 4 – 28 (2-А кл.) інклюзивна 

 5 – 30 (2-Б кл.) 

 6 – 29 (2-В кл.) 

 7-  30( 3-А,3-Б,3-В кл.) 

 8- 30( 4-А,4-Б, 4-В кл.) 

228 

4 Смичинський ліцей. 2 1- 29 (1-4 кл.) учні на підвозі 

2 -30 (5-7 кл.) учні на підвозі 

59 

5 Бутівська ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

1 1 - 30(1-4 кл.) 30 

 Всього: 21  617 

 

 

 


