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Бережанська міська рада 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 серпня 2021 року м. Бережани № 

 

Про внесення змін в рішення виконавчого 

комітету № 173 від 10 червня 2021 року  

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 19 

Закону України «Про дошкільну освіту», статті 56 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», статті 10 Закону України «Про позашкільну 

освіту», розглянувши лист Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради від 30 липня 2021 року № 563/01-16, лист громадської організації 

«Бережанський майдан» №63В від 26.07.2021 року, керуючись ст. 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Бережанської міської ради,  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. «План заходів з підготовки закладів освіти Бережанської міської 

територіальної громади до нового 2021/2022 навчального року та роботи в 

осінньо-зимовий період» затверджений рішенням виконавчого комітету 

№173 від 10 червня 2021 року скасувати та викласти в новій редакції 

(додаток 1).  

2. Відповідальність за виконання та реалізацію даного рішення покласти на 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради та керівників 

закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти 

Бережанської міської територіальної громади. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Володимира Урдейчука. 

 

Міський голова        Ростислав БОРТНИК  



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради  

від __________ № _____ 

 

План заходів 

з підготовки  закладів  освіти Бережанської  міської територіальної 

громади  до нового  2021/2022 навчального року та роботи в осінньо-

зимовий період 

 
№ 

п/п 

         Назва заходу Термін виконання Відповідальні за 

виконання 

1. Призначити відповідальних за 

підготовку матеріально-технічної 

бази закладів освіти до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021-

2022 років  

До 16.08.2021року Керівники закладів освіти 

 

2. Провести поточні ремонти 

приміщень для забезпечення 

безперебійного освітнього 

процесу в осінньо-зимовий 

період 

До 01.10.2021 року Керівники закладів освіти 

 

3. Облаштування будівель і 

приміщень безперешкодним 

доступом для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями 

До 01.09.2021 року Виконавчий комітет 

Бережанської міської ради, 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, керівники 

закладів освіти 

4. Проведення 100-відсоткових 

розрахунків за  використані в 

цьому році електричну та 

теплову енергію, природний газ, 

тверде паливо, надані послуги з 

водопостачання і водовідведення 

та погашення боргів минулих 

років, не допускати виникнення 

нової заборгованості. 

Дотримуватися лімітів 

використання енергоносіїв.  

До початку 

опалювального 

періоду  

 

 

 

 

 

 

 

Постійно 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, керівники 

закладів освіти 

5. Провести заготівлю твердого 

палива для стабільної  роботи 

котелень  закладів   освіти  в 

опалювальному  періоді 2021-

2022 років 

До 15.10.2021 року Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

керівники закладів освіти 

6. Приведення в належний 

технічний стан будівель закладів 

освіти, підготовку актів 

придатності димових та 

вентиляційних каналів, 

додержання порядку здійснення 

технічного нагляду за 

До 01.10.2021 року Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, керівники 

закладів освіти  



встановленим газовим 

обладнанням. 

7. Підготовка закладів освіти до 

опалювального сезону 2021-2022 

років з обов’язковою видачею 

паспортів та актів готовності 

До 01.10.2021 року Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, керівники 

закладів освіти 

8. Перевірити стан готовності 

закладів освіти до початку 

нового 2021/2022 навчального 

року та опалювального сезону 

2021-2022 років 

До 01. 09.2021, 

01.10.2021року 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

 9. Замовити підручники для учнів До 16.08.2021 року Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, керівники 

закладів освіти 

10.  Провести набір учнів до 1-х та 

10-х класів, забезпечити 

раціональне комплектування 

інших класів (груп) закладів 

освіти 

До 31.08.2021 року Керівники закладів освіти 

11.  Завершити комплектування 

закладів загальної середньої, 

позашкільної освіти 

педагогічними працівниками 

До 10.09.2021 року Керівники закладів освіти 

12 Провести нараду керівників 

закладів щодо готовності 

закладів освіти до початку 

нового 2021/2022 навчального 

року 

До 20.08.2021 року Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

13 Забезпечити заклади освіти 

меблями, комп’ютерним 

обладнанням і дидактичними 

матеріалами, необхідними для 

впровадження компетентнісного 

навчання 

До 31.12.2021 року Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, керівники 

закладів освіти 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

 виконавчого комітету             Петро ГОНЧАР 


