
                                                               
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання 

V сесія 

(І засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25 лютого 2021 року                   м .Бережани                                 № 140  

 

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», вимог Законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», 

методичних рекомендацій з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних 

закладів у сільських районах, рекомендованих Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України  від 07.07.2011 року №1/11-5747, відповідно до 

рішення виконавчого комітету міської ради №39 від 21 січня 2021 «Про заходи 

щодо наповнення міського бюджету, економного та раціонального використання 

бюджетних коштів, дотримання суворої бюджетної дисципліни, впорядкування 

мережі бюджетних установ, які фінансуватимуться з міського бюджету у 2021 

році», з метою формування оптимальної освітньої мережі на території громади, 

створення необхідних умов для надання учням якісної освіти, вирішення 

питання зменшення суми незабезпеченості бюджетними асигнуваннями 

заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, 

раціонального використання передбачених на галузь освіти коштів місцевого 

бюджету, шляхом трансформації закладів загальної середньої освіти у громаді, 

враховуючи рекомендацій постійної комісії з питань освіти, молоді і спорту, 

культури, охорони здоров’я та соціальних питань міської ради, Бережанська 

міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Утворити робочу групу з питань вивчення мережі закладів загальної 

середньої освіти Бережанської ОТГ та їх трансформації, відповідно до нового 

Закону України «Про повну загальну середню освіту» у складі, що додається. 

2. Робочій групі до 05 березня 2021 року: 



 2.1. Визначити заходи щодо формування у місті оптимальної освітньої 

мережі на 2021- 2024 роки, відповідно до нового Закону України «Про повну 

загальну середню освіту». 

 2.2. Розробити календарний план заходів щодо приведення освітньої мережі 

до вимог Закону України «Про загальну середню освіту». 

2.3. Внести пропозицію включення цього питання до порядку денного сесії 

міської ради у березні 2021 році. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

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

соціальних питань Ірину Колодку та заступника міського голови Степана 

Кухарука. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Додаток1 

                                                           До рішення сесії Бережанської  

                                                  міської ради №140 від 25 лютого 2021 р. 

 

Склад комісії 

з питань формування та трансформації 

мережі закладів загальної середньої освіти Бережанської ОТГ 

 

Голова комісії: Степан Кухарук, заступник міського голови. 

Заступники голови: Володимир Урдейчук, заступник міського голови; 

                                     Валерій Бабич, 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 Мигович- секретар Бережанської міської ради;  

Ганна Олексів- керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

Бережанської міської ради; 

Олег Тиманський- начальник фінансового управління Бережанської 

міської ради;  

Ірина Загнійна- начальник 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; 

Ольга Поляк- директор Потуторського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад»;  

Ольга Жеребецька, директор Куропатницького навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад»; 

Ярослав Волошин- директор Шибалинської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів; 

Ольга Ганич- директор Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1; 

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  

 

Секретар міської ради                                                   Ірина Мигович 


