
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

X сесія  

(IІ засідання)  

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

 08 липня 2021 року          м. Бережани                    ПРОЕКТ №336 

 

Про внесення змін в рішення сесії міської ради №140  від 25.02.2021року  

«Про створення робочої групи з питань трансформації 

та приведення мережі закладів загальної середньої освіти  

до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

 

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендацій постійної комісії з питань освіти, молоді і 

спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань міської ради(протокол 

№12 від 23.06.2021р.) , сесія Бережанської міської ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни в рішення сесії міської ради №140 від 25.02.2021 року «Про 

створення робочої групи з питань трансформації  та приведення мережі закладів 

загальної середньої освіти  до вимог Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», а саме додаток №1 скасувати та викласти в наступній редакції, 

згідно додатку. 

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

питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА       Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Походжай  



                                                           Додаток1 

                                                           до рішення сесії  міської ради 

                                                          №_______від 08 липня  2021 р. 

 

Склад комісії 

з питань формування та трансформації 

мережі закладів загальної середньої освіти Бережанської ОТГ 

 

Голова комісії:  

Валерій БАБИЧ,  заступник міського голови. 

Заступники голови комісії:  

Володимир Урдейчук, заступник міського голови; 

          Галина Михальчук, начальник Відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради. 

Секретар комісії: Уляна Юськів, інспектор шкіл, провідний спеціаліст 

Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради. 

Члени комісії:  

 Ірина  Загнійна - секретар Бережанської міської ради;  

Олег Тиманський - начальник «Фінансового управління» Бережанської 

міської ради;  

 Мар’яна Берник  – головний спеціаліст  юридичного відділу Бережанської 

міської ради;  

Сергій Редько-юрисконсульт відділу освіти, молоді і спорту міської ради; 

Наталія Цепліцька- головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 

відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради; 

Олександра Соляр - голова Бережанської районної організації профспілки 

працівників освіти і науки; 

  Ірина Колодка -депутат Бережанської міської ради, голова постійної 

комісії з питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та 

соціальних питань;  

Оксана Баран - депутат Бережанської міської ради, член постійної комісії  

з питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних 

питань; 

Сергій Біленький – депутат міської ради,  голова комісії з питань 

архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, екології, 

надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності. 

Ірина Мигович  – депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

бюджету та фінансів; 

Степан Жеребецький  – депутат міської ради, член постійної комісії  з 

питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань; 

Василь Калинюк – депутат міської ради, член постійної комісії  з питань 

освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань; 

Юрій Петрович - депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

бюджету та фінансів; 

Ольга Поляк – директор Потуторського  НВК «Загальноосвітній 

навчальний заклад I -III ступенів – дошкільний навчальний заклад»; 



Віктор Дворський – директор комунальної установи «Центр професійної 

підготовки педагогічних працівників» Бережанської міської ради. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Ірина ЗАГНІЙНА 
 


