
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

11 серпня 2021 року    м. Бережани    № 219-р 

 

 

Про створення комісії для перевірки 

готовності закладів освіти Бережанської міської 

територіальної громади до нового 2021/2022 

навчального року 

 
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», рішення 

виконавчого комітету Бережанської міської ради від 10.06.2021 року №173 

«Про підготовку закладів освіти Бережанської міської територіальної громади 

до нового  2021/2022 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період», 

розглянувши лист Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

від 10.08.2021 року №585/01-16 «Про створення комісії для перевірки 

готовності закладів освіти Бережанської міської територіальної громади до 

нового 2021/2022 навчального року», з метою встановлення рівня готовності 

закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти до нового 

2021/2022 навчального року, керуючись ст. ст. 12, 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити склад комісії для перевірки готовності закладів освіти 

Бережанської міської територіальної громади до нового 2021/2022 

навчального року, згідно додатку 1 (додається). 

2. Комісії з 16.08.2021 року по 20.08.2021 року провести перевірку 

готовності закладів освіти Бережанської міської територіальної громади 

відповідно до графіку згідно додатку 2 (додається) та скласти відповідні 

акти. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Ростислав  БОРТНИК 
 



                                        Додаток 1 

до розпорядження міського голови  

від 11.08.2021 року № 219 

 

Комісія для перевірки готовності закладів освіти Бережанської міської 

територіальної громади до нового 2021/2022 навчального року 
Голова комісії:  

Урдейчук Володимир 

Петрович 

- заступник міського голови Бережанської міської 

ради. 

Члени комісії:  

Михальчук Галина Василівна - начальник Відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради; 

Костецька Лідія Ярославівна - заступник начальника фінансового управління - 

начальник бюджетного відділу Бережанської міської 

ради; 

Халупник Зіновій Онуфрійович - начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури 

Бережанської міської ради (за згодою); 

Бучинська Ганна Павлівна - заступник головного бухгалтера централізованої 

бухгалтерії Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради; 

Юськів Уляна Ярославівна - інспектор шкіл, провідний спеціаліст Відділу освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської ради; 

Бакай Наталія Миколаївна - головний спеціаліст з питань молоді та спорту 

Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради; 

Копаниця Лідія Петрівна - провідний  спеціаліст Відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради; 

Голова Світлана Петрівна - інженер з охорони праці Відділу освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради; 

Рутковський Ігор Миколайович - фахівець з господарської діяльності закладів освіти 

Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради; 

Гудзиляк Андрій Миронович - начальник Бережанського управління ГУ 

«Держпродспоживслужби» в Тернопільській області (за 

згодою); 

Нагірна Наталія Миронівна - лікар загальної гігієни відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства Бережанського 

управління ГУ «Держпродспоживслужби» в 

Тернопільській області (за згодою);  

Матвіїв Юрій Васильович -провідний інспектор ВЗНС Тернопільського РУ ГУ 

ДСНС України у Тернопільській області (за згодою); 

Дідух Володимир Іванович -провідний інспектор ВЗНС Тернопільського РУ ГУ 

ДСНС України у Тернопільській області (за згодою); 

Малий Сергій Володимирович  - спеціаліст І категорії з питань цивільного захисту 

відділу з питань цивільного захисту населення взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи 

Бережанської міської ради  

Керівник закладу освіти  

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету міської ради     Петро ГОНЧАР 



Додаток 2  

до розпорядження міського голови  

від 11.08.2021 року № 219 

 

 

Графік  

перевірки готовності закладів освіти Бережанської міської територіальної 

громади до нового 2021/2022 навчального  року 

Дата Назва закладу освіти 

16.08.2021 

Потуторський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ»; 

Жовнівська філія Потуторського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ»;  

Посухівський НВК «ЗНЗ І ст.-ДНЗ»;  

Бережанський МНВК; 

Куропатницький НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ;  

Шибалинська ЗОШ І-ІІ ст.; 

ЗДО «Дзвіночок» с. Шибалин. 

17.08.2021 

Бережанська ЗОШ I-III ст. №2;  

ЗДО ясла-садок «Сонечко»; 

 Бережанська ЗОШ I-III ст. №1;  

ЗДО ясла-садок «Ромашка»; 

Центр дитячої та юнацької творчості; 

Дитячо-юнацька спортивна школа. 

18.08.2021 

Бережанська ЗОШ I-III ст. №3; 

КУ «Інклюзивно-ресурсний цетр»; 

ЗДО  ясла-садок «Золотий ключик»; 

 Бережанська школа-гімназія ім. Б. Лепкого; 

ЗДО ясла-садок «Росинка». 

20.08.2021 

Біщівський НВК «ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ»;  

Надріянянський НВК «ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ»;  

Урманський НВК «ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ»;  

Жуківська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Б. Лепкого;  

ЗДО «Дзвіночок» с. Жуків;  

Гиновицька ЗОШ І ст. 

 
 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету міської ради    Петро ГОНЧАР 


