
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н НЯ 

 
від 06 червня  2018 року  № 576 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Бережанської міської ради від 

10.05.2018 року №552 «Про встановлення 

режимів роботи дошкільних навчальних  

закладів      м. Бережани та с. Рай у літній 

період 2018 року» 

 

Розглянувши лист відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради від 29.05.2018 р. № 462/01-12, з метою забезпечення безперервності 

виховного процесу дітей дошкільного віку, враховуючи пропозиції батьків та 

працівників закладів дошкільної освіти, керуючись ст. 11 Закону України 

«Про дошкільну освіту», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», «Санітарними правилами обладнання і утримання дитячих 

дошкільних установ» № 3231-85 від 20.03.1985 р., на підставі власних 

повноважень виконавчий комітет Бережанської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.  Внести до рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

10 травня 2018 року № 552«Про встановлення режимів роботи дошкільних 

навчальних  закладів   м. Бережани та с. Рай у літній період 2018 року» такі 

зміни: 

1.1. Пункт 1 викласти в такій редакції: 

« 1. Тимчасово  призупинити  роботу дошкільних навчальних закладів 

освіти м. Бережани та с. Рай на літній період 2018 року, а саме: 

- ДНЗ «Сонечко» - з 02 липня по 29 липня 2018 року;  

- ДНЗ «Ромашка» - з 09 липня по 05 серпня 2018 року; 
- ДНЗ «Золотий ключик» - з 25 червня по 23 липня 2018 року; 

ДНЗ «Росинка» - з 24 липня по 20 серпня 2018 року.». 
1.2. Пункт 5 викласти в такій редакції: 

«3. Відновити роботу дошкільних навчальних закладів у звичайному 

режимі: 



- ДНЗ «Сонечко» - з 30 липня 2018 року; 

- ДНЗ «Ромашка» - з 06 серпня 2018 року; 

- ДНЗ «Золотий ключик» - з 24 липня 2018 року; 

- ДНЗ «Росинка» - з 21 серпня 2018 року.» 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Захарківа О.М. 

 
 

Міський голова В.Я.  МУЗИЧКА 

 
Михальчук Г.В. 

 Юськів У.Я. 


