
 

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XII сесія 

(IV засідання) 

 

Р ІШ Е ННЯ  

м.  Бере жан и  

 
 24 вересня  2021 року                                                                          №402 

 

Про затвердження плану трансформації  

(I етап) закладів освіти Бережанської міської 

територіальної громади  на 2021-2026 роки 

 

На виконання п. 3 ч. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України «Про освіту» та ч. 1 ст. 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України «Про освіту», ч. 1 ст. 35 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження 

якісної профільної середньої освіти» № 1658-IX від 15.07.2021р.( набув 

чинності 08.08.2021р.), враховуючи висновок постійної комісії з питань освіти, 

молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань(протокол 

№16 від 02.09.2021р.),  робочої групи з питань трансформації та приведення 

мережі закладів загальної середньої освіти до вимог Закону України «Про 

повну загальну середню освіту»(протокол №5 від 25.08.2021р.), сесія  

Бережанської  міської  ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план  трансформації(I етап) закладів освіти Бережанської 

міської територіальної громади на 2021-2026 роки», 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 



Додаток  

до  рішення міської ради  

від  «24» вересня 2021 року №402 

План 

(I етап ) 

трансформації закладів освіти  

Бережанської міської територіальної громади на 2021-2026 р.р. 

 
№ 

п/п 

Найменування закладу освіти до 31.12. 2021р. 

1 2 3 

1 Біщівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» 

Перейменування у гімназію з початковим та дошкільним 

підрозділами. 

 
2 Шибалинську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Перейменування у гімназію з початковим  

підрозділом. 

 
3 Урманський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» 

Перейменування у гімназію з початковим та дошкільним 

підрозділами. 

 
4 Надрічнянський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» 

Перейменування у гімназію з початковим та дошкільним 

підрозділами. 

 
5 Куропатницький навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» 

Питання розглянути у жовтні 2021 року 

6 Жуківську ЗОШ І-ІІІ ст Питання розглянути у жовтні 2021 року 
7 Потуторський НВК Питання розглянути у жовтні 2021 року 

8 Жовнівську філію Потуторського НВК. 

 

Перейменувати у Жовнівську початкову школу 

9 Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1  Питання розглянути у жовтні 2021 року 



10. Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Питання розглянути у жовтні 2021 року 

11. Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Питання розглянути у жовтні 2021 року 

12 Бережанська школа-гімназія ім. Б.Лепкого Питання розглянути у жовтні 2021 року 

13 Гиновицька ЗОШ І ст. Перейменувати у початкову школу. 

14 Посухівський НВК Перейменувати у початкову школу з дошкільним підрозділом. 

 

Заступник голови  робочої групи з питань трансформації  

та приведення мережі закладів загальної середньої освіти  

до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту»,  

заступник міського голови                                                                                                                   Володимир УРДЕЙЧУК 

 

 

 

Начальник Відділу освіти, молоді та спорту  

Бережанської міської ради                                                                                                                 Галина МИХАЛЬЧУК                                                                                                        
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