
 
УКРАЇНА  

       БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
МІСЬКОГО  ГОЛОВИ 

 

 

від 16 серпня  2019  року       м. Бережани                                              №  111-р 

 

Про створення комісії для перевірки 

готовності освітніх установ міста до 

нового 2019/2020  навчального року 
 

Розглянувши лист відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради від 12.08.2018 року № 549/01-12,  керуючись ст. ст. 12,  42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до законів України «Про 

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

позашкільну освіту» та на виконання рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від 20 червня 2019 року №938 «Про підготовку 

матеріально-технічної бази закладів освіти Бережанської міської ради до нового 

2019/2020 навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період», з метою 

встановлення рівня готовності закладів дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти до роботи у 2019/2020 навчальному році: 

 

1. Створити комісію  для  перевірки готовності закладів дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти до нового 2019/2020 навчального  

року у складі, згідно додатку 1 (додається). 

2. Комісії з 22.08.2019 року по 23.08.2019 року провести перевірку 

готовності закладів освіти міста відповідно до графіка (додаток 2) та скласти 

відповідний акт. 

3. Контроль за виконанням розпорядження  залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                             Володимир МУЗИЧКА 

 

 

 
           

 

 

 

 

 



                                             Додаток 1 

                                                   до розпорядження міського голови  

                                                                      від 16.08.2019 року № 111-р 

 

СКЛАД 

комісії з перевірки готовності закладів дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти до нового 2019/2020 навчального  року  

 

Голова  комісії:    

БОЙКО 

 Марія Іванівна 

 - заступник  міського голови Бережанської 

міської ради; 

 

 

Члени  комісії:  

БУЧИНСЬКА 

 Ганна Павлівна 

 - заступник головного бухгалтера 

централізованої бухгалтерії відділу 

освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради; 

 

ГОЛОВА 

 Світлана Петрівна 

 - інженер з охорони праці відділу освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської 

ради; 

 

ДЖУМАН 

 Богдан Михайлович 

 - завідувач методичного кабінету відділу 

освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради; 

 

КІЗИМА 

Марія Володимирівна 

 - начальник фінансового управління 

Бережанської міської ради; 

 

МИХАЛЬЧУК 

 Галина Василівна 

 - начальник відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

 

 

 РУТКОВСЬКИЙ 

 Ігор Миколайович 

ШВЕЦЬ 

Оксана Григорівна 

 

ХАЛУПНИК 

Зіновій Онуфрійович 

 

НАГІРНА 

Наталія Миронівна 

-  - спеціаліст з господарської діяльності 

закладів освіти відділу освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради;  

- провідний спеціаліст відділу освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської 

ради; 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування та 

архітектури Бережанської міської ради; 

- лікар загальної гігієни відділу 

державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства 

Бережанського районного управління 

ГУ «Держпродспоживслужби» в 

Тернопільській області (за згодою); 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                     Олег ТИМАНСЬКИЙ 

 

 



                                               Додаток 2 

                                                   до розпорядження міського голови  

                                                                      від 16.08.2019 року № 111-р 

 

Графік  

огляду готовності закладів освіти до роботи в 2019/2020 навчальному році 

22.08.2019 року 
                

1 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 

2 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст.№3 

3 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 

4 

5 

6 

7 

                          

ДНЗ «Сонечко»  

ДНЗ «Ромашка» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

ІРЦ 

 

                                                 23 .08.2019 року  

 

 1 Бережанська школа-гімназія ім. Б. Лепкого 

 2 

 3 

ДНЗ «Золотий ключик»  

ДНЗ «Росинка»                             

 4 Бережанський МНВК                                                                                                      

          5   Бережанська ДЮСШ 

          6   Посухівський НВК « ЗНЗ Iст.-ДНЗ» 

           

 

 
 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                     Олег ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


