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Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 серпня 2021 року м. Бережани № 

 

Про затвердження мережі закладів освіти 

Бережанської міської територіальної 

громади на 2021-2022 навчальний рік 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року 

1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими 

бюджетами» (із змінами), Закону України «Про освіту», Закону України «Про 

загальну середню освіту», ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рішення сесії Бережанської міської ради від 21.12.2020 

року № 40 «Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2021 

рік», від 20.10. 2020 №1871 «Про вхід в склад засновників окремих бюджетних 

організацій (установ, закладів)», від 22.12.2020р. №53 «Про вхід в склад 

засновників окремих комунальних організацій (установ, закладів) 

територіальних громад, які приєднались до Бережанської міської 

територіальної громади», від 28.12.2020р. №66 «Про зміну назв та 

затвердження Статутів закладів освіти, засновником яких є Бережанська міська 

рада», подання керівників закладів загальної середньої освіти, щодо 

попередньої мережі, з метою затвердження мережі закладів загальної середньої 

освіти Бережанської міської територіальної громади та гарантії найповнішого 

доступу до отримання загальної освіти дітей шкільного віку і раціонального 

використання коштів міського бюджету, виконавчий комітет Бережанської 

міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 
1. Затвердити мережу загальноосвітніх шкіл, класів, класокомплектів і 

контингент учнів закладів освіти Бережанської міської територіальної 

громади на 2021-2022 навчальний рік: 

 Загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів – 4, в них класів – 79(78), 

класокомплектів – 79; учнів –1724 ; 

 школа - гімназія – 1; в ній класів – 14; класокомплектів – 14; учнів –288; 

 загальноосвітніх шкіл І ступеня –1, в ній класів -1 , класокомплектів –1 , 
учнів - 10; 



 навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний заклад І 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» - 2, в ньому класів -3, 

класокомплектів – 4, учнів – 28. 

 навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний заклад І–

ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» - 3; в них класів –23, 
класокомплектів -19 , учнів -157; 

 Загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів – 1, в них класів – 9, класокомплектів 
– 9; учнів – 97; 

 навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний заклад І-
ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» - 2; в них класів - 22, 

класокомплектів -22 ; учнів –217. 

Разом загальноосвітніх навчальних закладів у Бережанській міській 
територіальної громаді : 13 закладів загальної середньої освіти та 1- філія 

опорного закладу, класів – 151(150), класокомплектів – 148, учнів – 2522. 

(Додаток1). 
2. Затвердити на 2021-2022 навчальний рік групи продовженого дня - 10 груп, 

5 ставок, з них: 
- Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - 4 групи, 2,0 тарифні ставки, 120 учнів; 

- Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 - 1 група, 0,5 тарифної ставки, 30 учнів; 

- Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – 2 групи, 1,0 тарифної ставки, 60 учнів; 
- Бережанська школа-гімназія ім. Б. Лепкого 1 група, 0,5 тарифної ставки, 

30 учнів; 
- Потуторський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» -1 група, 0,5 тарифної  

- ставки, 30 учнів; 

- Куропатницький НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 1 група, 0,5 тарифної  
- ставки, 30 учнів; 

3. Затвердити індивідуальну форму навчання 2 учням Гиновицької ЗОШ І ст., а 

саме: 
- 1 учень, 3 клас; 

- 1 учень, 4 клас. 
4. Продовжити інклюзивну форму навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Бережанської 

міської територіальної громади. 
5. Створити з 01 вересня 2021 року 10, 11, 12 класи із заочною формою 

навчання при Бережанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3. 

6. Залишити екстернатні класи при Бережанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. 
7. Забезпечити формування та відкриття 10-х класів у закладах загальної 

середньої освіти м. Бережани на 2021-2022 навчальний рік з наповнюваністю 
не менше 18 учнів. 

8. Запровадити з 01.09.2021 року по 31.05.2022 року відповідальним особам за 

охорону праці у закладах загальної середньої освіти доплату, а саме: 
- у розмірі 25% посадового окладу при кількості більше 200 учнів; 

- у розмірі 15% посадового окладу при кількості від 100-199 учнів; 
- у розмірі 10% посадового окладу при кількості від 50-99 учнів; 

9. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 



 призначення педагогічних працівників за сумісництвом здійснювати у 

випадку забезпечення повним навантаженням основних працівників. 

 призначення педагогічних працівників які досягли пенсійного віку 
здійснювати за наявності вільних годин. 

10. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керівників 
закладів загальної середньої освіти та дошкільної освіти: 

- директора Бережанської ЗОШ I-III ст. № 1 - Ганич О.М.; 

- директора Бережанської ЗОШ I-III ст. № 2 - Головацьку Г.Л.;  
- директора Бережанської ЗОШ I-III ст. № 3 – Гринкевича В.М.; 

- директора Бережанської школи-гімназії ім. Б. Лепкого Будара М.М.; 
- директора Посухівського НВК «ЗНЗ І ст. – ДНЗ»- Шопу Г.П.; 

- директора Жуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Б.Лепкого - Волощук М.В.; 

- директора Куропатницького НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.–ДНЗ»- Жеребецьку О.М.; 
- директора Потуторського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» - Поляк О.М.; 

- директора Біщівського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» - Дмитрів М.Д.; 
- директора Надрічнянського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» - Баран О.С., 

- директора Урманського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ» - Кулик А.М.; 

- директора Шибалинської ЗОШ І-ІІІ ст.- Волошина Я.М.  
- завідувача Гиновицької ЗОШ І ст. – Королишин Г.С. 

- директора Бережанського міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

Леськіва Б.С. 
- директора ЗДО «Ромашка» - Череп Г.П. 

- директора ЗДО «Сонечко» - Лех Г.М. 
- директора ЗДО «Золотий ключик» - Слабодух О.С. 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Володимира Урдейчука. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 

 


