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Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 13 січня 2022 року м. Бережани № 

 

Про роботу Відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради за 2021 рік 

 
Заслухавши звіт начальника Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради Михальчук Галини Василівни  «Про роботу Відділу освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради за 2021 рік»,, керуючись статтями 52,53, 

частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

виконавчий комітет Бережанської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Звіт Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради за 2021 рік, 

взяти до уваги (додається); 

2. Роботу відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради за 2021 

рік визнати _______________. 

3. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради (Михальчук Г. 

В.): 

3.1 Створити умови для якісної освіти всіх учасників освітнього процесу. 

Забезпечити оптимізацію мережі класів у закладах освіти. 

3.2 Спільно з Бережанською міською радою забезпечити соціальний 

захист усіх учасників освітнього процесу, а саме: харчування та 

підвезення до місць навчання.  

3.3 Забезпечити  розвиток інфраструктури в закладах освіти, а саме: 

- здійснити: 

- встановлення системи пожежної сигналізації, оповіщення про 

пожежу, системи блискавкозахисту на об’єктах: Потуторський 

НВК «ЗНЗІ-ІІІ ступенів-ДНЗ», Жовнівська філія Потуторського 

НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» за адресою: с. Потутори, с. 

Жовнівка, Тернопільського району, Тернопільської області. 

- поточний ремонт будівлі Куропатницького НВК 

«Загальноосвітній загальний заклад І-ІІІ ступенів – Дошкільний 

загальний заклад» по вул. Центральна 22 в с. Куропатники 

Тернопільської області; 



- капітальний ремонт даху корпусу № 2 Бережанської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 1 Бережанської міської ради по вул. Гімназійна, 2 в м. 

Бережани Тернопільської області; 

- «Енергоефективний проект розвитку: реконструкція покрівлі та 

системи опалення зі встановленням твердопаливного котла в ДНЗ 

«Ромашка» за адресою вул. Мазепи 1, в м. Бережани 

Тернопільської обл. (Коригування)» 

- електромонтажні роботи по підключенню кухонного обладнання 

в Бережанській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Бережанської міської 

ради по вул. Гімназійна, 2 в м. Бережани Тернопільської області. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Степана КУХАРУКА. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 



 

Звіт 

Освітня галузь Бережанської ОТГ–  динамічна система, яка постійно 

розвивається, удосконалюється для забезпечення права кожного на якісну 

освіту: вихованці дошкілля отримують знання, що максимально відповідають їх 

потребам; перед учнями закладів загальної середньої освіти – цілий світ 

новітніх інформаційних форматів; нові освітні можливості й умови – для дітей з 

особливими потребами; престижність, самореалізація, конкурентоспроможність 

– для учнів випускних класів. 

Водночас, з огляду на пандемію COVID-19, спричинену корона вірусною 

хворобою SARS-COV-2 та запровадження карантинних обмежень, перед 

системою освіти постали нові виклики, пов’язані з забезпеченням 

неперервності освітнього процесу, спроможності закладів освіти усіх рівнів 

забезпечити якість і сталість здобуття освіти в умовах карантинних обмежень, 

необхідністю розвитку дистанційної форми здобуття освіти. Усе це спонукає 

посилювати складові реформи освітньої галузі, пов’язані з діджиталізацією 

освітнього середовища передусім, із забезпечення закладів освіти швидкісним 

доступом до мережі Інтернет, а здобувачів освіти і педагогічних працівників – 

цифровими пристроями та електронними освітніми ресурсами.  

Ефективне функціонування закладів освіти громади – основа високої 

якості надання освітніх послуг. 

Упродовж 2020-2021 навчального року відділом освіти, закладами 

освіти громади на виконання Конституції України, законів України „Про 

освіту”, «Про повну загальну середню освіту», основних положень 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011-2021 роки, інших 

нормативно-правових документів року вжито заходи для забезпечення 

функціонування галузі освіти громади, її подальшого розвитку, створення 

умов для рівного доступу мешканців громади до якісної освіти. 

Стратегічним завданням діяльності відділу освіти, молоді і спорту та 

закладів освіти визначено надання якісних освітніх послуг, вболівання за 

майбутнє покоління, створення комфортних умов для розвитку дітей, 

співпрацю з органами місцевого самоврядування та громадою у вирішенні 

ключових питань розвитку освіти міста. 

           Для вирішення поставлених завдань в освітянській галузі нашої громади 

діяли у минулому навчальному році  цільові   програми.   

 

 

 
    

№ Назва програми Рішення сесії 

1 Цільова програма національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2021 - 2025 роки  

№231 від 12.05.2021 

року 

2 Програми впровадження Української Хартії 

вільної людини в освітніх закладах 

№ 230 від 12.05.2021 

року 



Бережанської міської територіальної громади на 

2021-2024 роки 

 

3 «Безпечне та якісне харчування в закладах 

освіти Бережанської міської ради» на 2021-2023 

роки 

№ 273 від 03.06.2021 

року 

4 Міська цільова соціальна програма 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2022-2025 

роки 

№455 від 09.11.2021 

року 

5 Програма розвитку фізичної культури і спорту 

на 2022-2025 роки 

№453 від 09.11.2022 

року 

 

6 Програма розвитку пластового руху 

Бережанської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки 

№ 454 від 09.11.2021 

року 

7 Міська програма «Молодь. Бережани» на 2021-

2025 роки 

№ 39 від 21.12.2020 

 
Для задоволення потреб населення в освітніх послугах на території 

Бережанської міської територіальної громади створено відповідну мережу 

закладів загальної середньої освіти. 

Мережа закладів загальної середньої освіти станом на вересень 

складала 5 закладів,  а у зв’язку із приєднанням до Бережанської 

територільної громади навколишніх сіл з 1  січня 2021 року в ж е  

налічувалось 13 закладів загальної середньої освіти та 1 філія (- 

Бережанський ліцей № 1- 760 учнів, - Бережанський ліцей №2 – 360 учнів, - 

Бережанський ліцей № 3- 461 учні, - Бережанський ліцей ім. Б. Лепкого- 

290 учнів, Посухівська початкова школа  -14 учнів, Жуківський ліцей ім.. 

Б.Лепкого – 143 учнів, Куропатницький ліцей - 116 учнів, Потуторський 

ліцей - 101 учень, Жовнівська філія Потуторського ліцею - 14 учнів, 

Біщівська гімназія - 57 учнів, Надрічнянська гімназія - 52 учні, Уманська 

гімназія - 48 учнів, Шибалинська гімназія - 97 учнів, Гиновицька початкова 

школа - 10 учнів. 

Рішеннями сесії Бережанської міської ради № 403 від 24 вересня 

2021 року,  № 511 від 13 грудня 2021 року, № 512 від 13 грудня 2021 року 

перейменовано заклади освіти І ст у початкові школи, І-ІІ ст.-  у гімназії, 

ЗОШ  І-ІІІ ст. та НВК І- ІІІ ст. – у  ліцеї; 

Створені умови для здобуття дітьми та підлітками шкільного віку 

повної загальної середньої освіти у різних формах: денним навчанням було 

охоплено 2523 учнів,зокрема забезпечено доступність для дітей з 

особливими потребами до закладів загальної середньої освіти, зокрема, 

інклюзивним навчанням охоплено 20 учнів, організовано діяльність гуртків, 

груп продовженого дня, Станом на 01 червня до 1-х класів зараховано 235 

учні, середня наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти – 

22,5 учнів. 



Функціонувало 2 позашкільні навчальних заклади освіти – Центр дитячої 

та юнацької творчості та Бережанська дитячо-юнацька спортивна школа, 

позашкільною освітою охоплено 880 дітей, та Міжшкільний навчально- 

виробничий комбінат, де 74 дітей. 

Гуртковою роботою на базі шкіл було охоплено 470 учнів, що становить    

20 % від загальної кількості учнів. 

Мережа закладів дошкільної освіти громади відповідає потребам 

населення. 

       Всебічний розвиток дітей дошкільного віку Бережанської міської 

територіальної громади забезпечують 6  закладів дошкільної освіти та ЗДО 

при начальних закладах: Біщівської гімназії, Надрічнянської гімназії, Урманської 

гімназії, Потуторського ліцею, Куропатницького ліцею. У в яких виховується 746 

вихованців . Всі заклади   дошкільної освіти забезпечені кадрами.  

        У 2020/2021 н. р. за станом здоров’я індивідуальне навчання організовано 

для 1 учня. Інклюзивне навчання організовано для 21 учнів закладів загальної 

середньої освіти та 10 дітей у закладах дошкільної освіти. Позитивною є 

динаміка формування системи інклюзивної освіти.  

З метою якісної організації навчально-виховного процесу відділом 

освіти протягом 2021 року у закладах загальної середньої освіти м. Бережани 

організовано та проведено конкурсний відбір підручників для 4-х, 8-х на 

2021/2022 навчальний рік. На даний час підручниками забезпечені учні ЗЗСО 

громади: 4-й клас – 100%;   8-й клас – 100%; 

Учні 4, 8-х класів у 2021 році забезпечені підручниками відповідно до 

плану надходження підручників. 

Відділом освіти здійснювався моніторинг забезпеченості підручниками 

по закладах освіти. Протягом 2021 року учні 4, 7 класу ЗЗСО громади 

забезпечено окремими підручниками відповідно до потреб. Окремими 

підручниками забезпечено учнів інклюзивних класів закладів загальної 

середньої освіти на суму 90 тис грн.. 

 

Кадрове забезпечення педагогічних працівників 

Станом на 31 грудня 2021 року у закладах освіти Бережанської міської 

територіальної громади працювало 365 педагогічних працівників, з них 59 

керівники гуртків позашкільних навчальних закладів, 87 вихователів закладів 

дошкільної освіти. 

У 2020/2021 н. р. вивчено досвід та проатестовано у відділі освіти 

138 педагогічних працівників;. 

- усі учителі початкових класів пройшли обов’язковий онлайн-

курс на 

сайті студії онлайн-освіти EdEra Нової української школи, по закінченні якого 

отримали сертифікати.  

Відділом освіти проведено ряд заходів щодо роз’яснення нових функцій 

керівникам закладів пов’язаних із автономією вчителів та закладу освіти, 

проведена 21 оперативна нарада, 4 освітянські колегії та прийнято участь у 5 

колегіях управління освіти ОДА та Служби якості. 



Комп’ютеризація закладів загальної середньої освіти  

 
Придбання 54 персональних ноутбуків для 5-х освітніх закладів  на суму 

247,0 тис.грн. за рахунок державної субвенції та співфінансуваня з місцевого 

бюджету дало змогу модернізувати наявну техніку компʼютерних класів та 

збільшити відсоток оснащення навчальних кабінетів 

До мережі Інтернет підключено всі заклади освіти (100%), з яких мають 

швидкість доступу від 30 до 100 Мбіт/с (92%). 

Персональні діючі сайти створено в усіх закладах освіти (100%). 

 

Відділ освіти забезпечував проведення ЗНО та олімпіад у нас 2020-

2021 року.  

 

Координував усю діяльність та роботу. Зовнішнє незалежне оцінювання 

відбувалося у пунктах тестування на базі Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3. 

Офіційний рейтинг закладів, серед шкіл Тернопільської області: 

Бережанський ліцей №3 – 7 місце 

Бережанський ліцей імені Б.Лепкого – 8 місце 

Бережанський ліцей №1 – 24 місце 

Бережанський ліцей №2 – 107 місце 

Жуківський ліцей імені Б.Лепкого – 134 місце 

Потуторський ліцей– 155 місце 

Куропатницький ліцей  – 107 місце 

 

Результати олімпіад (таблиця) 
Роботу з обдарованими дітьми спрямовано на реалізацію основних 

положень програми «Молодь. Бережанщини» на 2021-2025 роки шляхом 

здійснення комплексу заходів, спрямованих на пошук, навчання і розвиток 

обдарованих дітей, а також створення умов для їхнього творчого 

самозростання. Для прикладу: у Бережанській філії МАН у 2020/2021 

навчальному році займалося 135 слухачів. У ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт Бережанщину 

представляли 9 переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу науково-

дослідницьких робіт. 

З них: 4-х нагороджено дипломом І ступеня, 2 – дипломом ІІ ступеня. 

У ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт брали 

участь 3 учасники. Відділом освіти  молоді і спорту здійснювався супровід  

учасників та педагогів під час участі . 

У 2020/2021 навчальному році одинадцятий клас закінчили 131 учень, 

з них 16 учнів нагороджені золотими медалями «За високі досягнення у 

навчанні» та 8 учнів срібними медалями «За досягнення у навчанні». 

У всіх закладах загальної середньої освіти та закладі позашкільної освіти 

було сплановано науково-методичну роботу на 2020/2021 навчальний рік й 

видано відповідні накази. Виховна робота велась на достатньому рівні. 



Відділом освіти, молоді та спорту забезпечено можливість підвищення 

кваліфікації педагогічними кадрами відповідно до замовлень закладів освіти у 

таких формах як: очна, очно-заочна, дистанційна. 

Відділом освіти, молоді і спорту проводилися конкурси, а саме:  ХІІ 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка, ХХІІ Міжнародний конкурс з української 

мови імені Петра Яцика , конкурс ,,У твоїх обіймах, рідний краю” та «Моя 

Батьківщина – Україна», виставка-конкурс «Замість ялинки – зимовий 

букет» де участь взяло понад 500 дітей та переможці І етапу брали участь в 

обласних та Всеукраїнських етапах. 

Щодо фізичної культури та спорту, підтримки молоді. 

У 2021 році Відділом освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

проведено серед школярів закладів загальної середньої освіти змагання з таких 

видів спорту:  

- легкої атлетики  

- веслування на байдарках та каноє  

- міні футбол  

        - відкритого чемпіонату міста Бережани з шашок-64 серед дітей  та молоді                    

- змагання з футзалу  

- пляжний волейбол 

Кращі спортсмени громади: 

Когут Тетяна, Стефанів Арсен, Речицька Юлія, Баковський Олександр, 

Рапіцький Захар Лизак Арсен, Гончар Тарас, Ковальська Олександра. 

Станом на 01 січня 2022 року в Бережанській міській територіальній громаді  

функціонують 25 спортивних споруд, які підпорядковані загальноосвітнім 

закладам. 

Футбол 

Дуже вдалим для наших футболістів видався 2021 рік. Чотири футбольні 

команди ФК «Лісники», ФК «Куропатники», ФК «Хатки», ФК «Надрічне» 

Бережанської міської територіальної громади взяли участь у чемпіонаті  

Тернопільського району з футболу серед аматорських команд 2021 року 

(Бережансько-Козівська Ліга). Де наші футболісти здобули всі можливі 

перемоги, зокрема: 

Чемпіонами(перше місце) Бережансько-Козівської Ліги стали ФК 

«Куропатники», друге місце вибороли ФК «Хатки» ставши срібними 

призерами. Переможцями Lagro кубка Бережансько-Козівської Ліги стали ФК 

«Лісники». Довгоочікуваний трофей, який додав додав команді мотивації, 

впевненості та підніс бойовий дух команди! Як фіналісти кубку ФК «Лісники» 

та ФК «Хатки» як срібні призери отримали право грати в Лізі Тернопільщини 

де вже увішли в 1/8 Ліги та чекають продовження гри навесні. 

Фінансово підтримали команди Бережанська міська рада виділивши 

135000 тис. грн.. та інші небайдужі до футболу спонсори. 

Волейбол 

Волейбольна команда Бережанської міської територіальної громади теж 

здобула чимало перемог у 2021 році.  



В березні 2021 року взяли участь у чемпіонаті Тернопільського району з 

волейболу серед чоловічих аматорських команд територіальних громад 2021 

року в м. Скалат де здобули перше місце. 

В серпні 2021 року участь у чемпіонаті Тернопільського району з 

волейболу серед чоловічих команд 2021 року в с. Великі Гаї  І місце. 

Участь у літньому кубку Тернопільської області з волейболу серед 

чоловічих команд сезону 2021 року ІІ місце. 

Участь волейбольної команди у чемпіонатах відбувалася завдяки фінансовій 

підтримці Бережанської міської ради (виділено 40 тис. грн.) та інших спонсорів. 

ДЮСШ 
В Бережанській дитячо-юнацькій спортивній школі функціонують 5 

відділень: волейбол, футбол, легка атлетика, настільний теніс та веслування на 

байдарках і каное, де займаються 201 дітей в групах початкової та базової 

підготовки, з якими працюють 12 тренерів, з них 6 штатних. Заняття груп           

проходять на міському стадіоні, в спортивних залах Бережанських ліцеях 

№1 та №3, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 

Бережанській обласній комунальній загальноосвітній школі-інтернаті з 

поглибленим вивченням трудового навчання та міському ставі. 

У 2021 році відповідно до програми «Молодь. Бережани» на 2021-2025 

роки та програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2025 роки 

обдарованим дітям міста виплачувались іменні стипендії міського голови. 27 

червня 2021 року за сприяння Відділу освіти  відбулося урочисте пошанування 

переможців і призерів міських, обласних, всеукраїнських конкурсів. 

 

Оздоровлення. 
Протягом 2021 року оздоровленням і відпочинком охоплено 42 дитина 

шкільного віку за рахунок коштів обласного бюджету. У тому числі 1 дитина 

із категорії  діти-сироти, 1 дитина із категорії діти-інваліди, 11 дітей з 

багатодітних та малозабезпечених сімей, 4 талановитих та обдарованих дітей, 

1 дитина відмінник навчання, 5 дітей учасників антитерористичної операції, 

17 дітей позбавлених батьківського піклування. 

За рахунок коштів обласного бюджету: 7 - в оздоровчому комплексі 

«Збруч» смт.Скала-Подільська Чортківського району, 27 - в оздоровчому 

комплексі «Лісовий» с.Скоморохи Чортківського району, 2 дитини в 

офтальмологічному санаторії «Барвінок» с.Манюки Зборівського району. Крім 

того, 3 дітей оздоровлювались в державному підприємстві „Український 

дитячий центр «Молода Гвардія» м. Одеса і 3 дитини в державному 

підприємстві України „Молодіжний дитячий центр «Артек» м.Київ. 

Прикро , що з місцевого бюджету не було виділено коштів для 

оздоровлення наших учнів . 

Забезпечення підвезення до шкіл учнів сільської місцевості, які 

проживають за межею пішохідної доступності. 
На достатньому рівні знаходиться організація підвезення учнів, які 

проживають за межею пішохідної доступності до закладів освіти (відповідно до 



санітарних норм підвезення учнів організовується від 2 км. місця проживання 

до навчального закладу). 

З січня 2021 року 4 шкільними автобусами перевозилися 414 учнів. 

Шкільними автобусами також здійснюється підвіз на конкурси, спортивні 

змагання, екскурсії, до пунктів проведення ЗНО. Весь транспорт, який 

знаходиться на балансі шкіл, у доброму стані. Проводяться необхідні ремонти, 

своєчасна діагностика. Фахівці Відділу координують дане питання 

систематично , своєчасно усуваються неполадки. 

 

 

Харчування дітей в закладах загальної середньої освіти м. Бережани 

здійснює ФОП Довбуш Н.С. відповідно до програми «Безпечне та якісне 

харчування в закладах освіти Бережанської міської ради» на 2021-2023 роки № 

273 від 03.06.2021 року. 

Пільгові категорії харчуються відповідно даної Програми: 

- дітей-сиріт;  

- дітей, позбавлених батьківського піклування;  

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 

інклюзивних класах (групах);  

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;  

- учнів закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного 

забруднення, а також дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є 

особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що 

проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до 

прийняття постанови про відселення, відповідно до Закону України “Про статус 

і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи”; 

 - дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

 - дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;  

- осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу 

місцевого самоврядування. Відділом освіти розроблено і складено програми,які 

фінансувалися з міського бюджету. 

За 2021 рік за кошти місцевого бюджету харчувалося 143 дітей. 

 

Тендери 
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» в електронній 

системі закупівель Відділом освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

проведено 33 тендерні закупівлі та 423 закупівлі без використання електронної 

системи, підписано 456 договорів. За рік заощаджено 587625,69 гривень. 

Для забезпечення Нової Української школи (співфінансування з місцевого 

бюджету) закуплено 13 ноутбуків, 3 комп’ютера, 1 інтерактивна дошка, 5 



телевізорів,16 принтерів,16 наборів дидактичних матеріалів, 240 комплектів 

(парта і стілець). 

 

                                         ІНКЛЮЗІЯ 
          З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на 

здобуття якісної освіти, надання психолого-педагогічної допомоги та 

системного кваліфікованого супроводження у минулому році  за рахунок 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти  

за рахунок коштів освітньої субвенції використано 627, 6 тис.грн  на оплату 

праці педагогічних працівників ІРЦ. У 2021 році в установі було проведено  

первинне обстеження  57  дітей, з них 36 дітей дошкільного віку, шкільного 

віку - 21 дитина .  На облік поставлено  52 дитини. Повторне обстеження  в 

установі пройшли 12 дітей. Всього фахівцями на оцінку витрачено 543 годин. 

    За результатами оцінки на кінець 2021 року ( тобто за 3 роки)  пройшли 

оцінку 156 дітей і перебуває на обліку 143 дитини. 

Окрім здійснення оцінки розвитку дітей в центрі надаються  психолого-

педагогічні, корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми 

потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої освіти та 

не отримують відповідної допомоги. Таку допомогу впродовж 2021 року 

отримали 43 дітей. З ними проведено 2101 година  корекційно-розвиткових 

занять. Також  фахівці центру закріплені за інклюзивними класами закладів 

освіти, відповідно до рекомендацій відділу освіти.  Впродовж 2021 року 

консультацій батькам надано 138. 

Протягом навчального року забезпечувалась співпраця між 

відповідними службами у тісній співпраці із психологічною службою міста 

щодо проведення профілактичних заходів у закладах загальної середньої освіти 

з метою попередження скоєння правопорушень школярами, проведено 7 

спільних  засідань з службою у справах дітей, надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради. Проведено акції «Від 

серця до серця», «16 днів проти насильства». 

За активної підтримки держави, органів місцевої влади, місцевого 

самоврядування та батьківської громадськості в усіх закладах ЗСО створено 

новий освітній простір: сучасний дизайн, нове навчальне обладнання, мобільні 

одномісні парти та стільці; сучасні програмні та технічні засоби навчання: 

телевізори, ноутбуки, копіювальна техніка. 

На забезпечення якісної освіти Нової української школи З метою 

покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів відділом освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської ради було здійснено ряд заходів. 

Зокрема: 

- придбано на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти “Нова українська школа”: 

 шкільні парти і меблі на суму 346,450 тис. грн., з них кошти 

державного бюджету – 311,800 тис тис. грн., міського бюджету – 34,650 

тис. грн.; 

 дидактичні матеріали на суму 220,780 тис. грн., з них кошти 



державного бюджету – 198,700  тис. грн., міського бюджету – 22,080 тис. 

грн.; 

 комп’ютерне обладнання на суму 312,570 тис. грн., з них

 кошти державного бюджету – 281,300 тис. грн., міського бюджету – 

31,270 тис. грн. 

 

- проведено поточний ремонт приміщень Бережанської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2 (встановлено 6 вікон, 2 дверей, проведено заміну електрощитових, 

проводки, вмикачів/розеток, світильників, ремонт 3 опалювальних пічок, 

встановлено плитку на підлогу), використано кошти місцевого бюджету в сумі 

149,904 тис. грн.; 

- проведено поточні ремонти (побілка, фарбування) приміщень закладів 

освіти за батьківські кошти ; 

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на встановлення 

системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, системи 

блискавкозахисту на об’єктах: Потуторський НВК «ЗНЗІ-ІІІ ступенів-ДНЗ», 

Жовнівська філія Потуторського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» за адресою: с. 

Потутори, с. Жовнівка, Тернопільського району, Тернопільської області, 

виділено кошти з міського бюджету в сумі 100 тис.грн.; 

- виконано роботи на об’єктах: Потуторського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-

ДНЗ», Жовнівської філії Потуторського НВК «ЗНЗІ-ІІІ ступенів-ДНЗ» з 

вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій даху на площі 1214 м 2 на 

суму 49,774 тис. грн.; 

- проведені роботи по влаштуванню системи пожежної сигналізації, 

оповіщення про пожежу в закладі дошкільної освіти ясла-садку «Золотий 

ключик», кошти місцевого бюджету 399,999 тис. грн.; 

- проведено технічний огляд та перезарядку наявних вогнегасників у 

закладах освіти, використано кошти місцевого бюджету в сумі 14,998 тис.грн; 

- проведено ремонт опалювальної системи: 

- ЗДО «Сонечко» за кошти місцевого бюджету в сумі 8 тис. грн.; 

- Бережанського ліцею № 3 за кошти місцевого бюджету в сумі 35 тис. 

грн.; 

- Бережанського ліцею № 2 використано кошти місцевого бюджету в сумі 

10 тис. 500 грн. (часткова заміна тепло траси); 

- проведено повірку лічильника обліку теплової енергії у ЗДО «Сонечко», 

використано кошти місцевого бюджету в сумі 6 тис. 049 грн.; 

- встановлено обладнання на харчоблоці в Бережанському ліцеї № 3, 

використано кошти місцевого бюджету в сумі 50 тис. грн; 

- частково встановлено обладнання та здійснено ппідведення 

електромережі у Бережанському ліцеї №1 на суму майже 70 тис. грн.; 

- проведено ремонт електромережі в ЗДО «Дзвіночок» с. Шибалин, 

використано кошти місцевого бюджету в сумі 25 тис. грн; 

- проведено: 



- вимірювання опору заземлення, опору ізоляції електричного 

обладнання, електричних проводів, кабелів у закладах освіти, використано 

кошти місцевого бюджету в сумі 16 тис. 500 грн; 

- ремонт твердопаливного котла в Потуторському ліцеї, використано 

кошти місцевого бюджету в сумі 2 тис. 170 грн; 

- проводиться капітальний ремонт ясельної групи (зі заміною мереж) 

ясельної групи в ЗДО «Ромашка» за адресою вул. Мазепи 1, в м.Бережани 

Тернопільської області, виділено кошти місцевого бюджету в сумі 350 тис. грн.; 

- виконано роботи по проектній документації робочого проекту на 

будівництво окремої лінії по приєднанню електричних мереж ВАТ 

«Тернопільобленерго» для підключення електроустановок Куропатницького 

НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» в селі Куропатники, виділено кошти місцевого 

бюджету в сумі 11 тис. 500 грн.; 

- проведено поточний ремонт 3-х сходових кліток закладу дошкільної 

освіти ясела-садок «Золотий ключик» Бережанської міської ради на суму 79902 

грн.; 

- замінено внутрішні двері закладу дошкільної освіти ясела-садок 

«Золотий ключик» Бережанської міської ради на суму 36000 грн. з місцевого 

бюджету; 

- проведено капітальний ремонт із впровадженням енергозберігаючих 

технологій із заміною вікон та дверей «Бережанської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №3 Бережанської міської ради Тернопільської області» по вул. 

Садова 5 в м.Бережани Тернопільської області». Вартість проекту 249,790 тис. 

грн. 

- проведено підключення і встановлення придбаного обладнання 

харчоблока для Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 (вартість робіт 49994 грн.), 

проводитися підключення та встановлення придбаного обладнання харчоблока 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1. 

Ці всі роботи фахівці Відділу освіти супроводжували належним чином. 

Пожежна 
 У 2021 році на протипожежні заходи у закладах освіти з місцевого 

бюджету Бережанської міської територіальної громади  виділено 536,871 тис 

грн.( на вимірювання опору заземлення, опору ізоляції електричного 

обладнання, електричних проводів, кабелів у закладах освіти, використано 

кошти місцевого бюджету в сумі  16 тис. 500  грн; виготовлення паспортів на 

наявні блискавкозахисні пристрої в Потуторському НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» в 

сумі 1,500 тис. грн, Урманському НВК «ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ», Куропатницькому 

НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ, Надрічнянському НВК «ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ», Жуківській 

ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Б. Лепкого за власні кошти.  

Заклади освіти на 85% забезпечено вогнегасниками (268 шт.)  відповідно 

до вимог, проводиться їх технічне обслуговування,  розроблені плани евакуації 

на випадок пожежі, є вказівники напрямів руху під час евакуації, запасні 

виходи доступні та позначені відповідними табличками, є таблички, що 

вказують місця розміщення вогнегасників.  Протягом року (2 рази на рік) в 

закладах освіти Відділом освіти із залученням фахівців,  проведено 



протипожежні тренування з навчальною евакуацією учасників освітнього 

процесу з будівель закладів. За рекомендаціями Відділу освіти адміністрацією 

закладів освіти в більшості випадків вживаються заходи щодо покращення 

протипожежного стану підвідомчих об’єктів, як документального так і 

матеріального забезпечення (розроблено інструкції з пожежної та техногенної  

безпеки, проводяться інструктажі з відміткою у журналах, вивішено плани 

евакуації, встановлено знаки безпеки, частково усунено недоліки по  

електромережі, укомплектовуються  пожежні щити. 

Відділом освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради організовано 

проведення навчання:  

1) в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Тернопільської  області пройшли навчання з цивільного 

захисту (за власні кошти) 15 осіб керівного складу  закладів освіти, діяльність 

яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного 

захисту, що складає 107 % від запланованого, з них: - керівники закладів 

дошкільної освіти та їх заступники - 4 особи; керівники закладів  освіти та їх 

заступники - 11 осіб; 

2) пожежно-технічного мінімуму для машиністів кочегарів, операторів 

котелень, кочегарів - 39 осіб; 

3) питань охорони праці для посадових осіб та відповідальних за газове 

господарство - 25 осіб;  

4) спеціальне (повторне) навчання і перевірку знань з питань охорони 

праці операторів котельні - 13 осіб. 

З працівниками закладів освіти фахівцями Відділу освіти проводилися  

інструктажі з питань  охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки та 

дій у надзвичайних ситуаціях, заняття з основ пожежної безпеки, попередження 

травмування та загибелі людей на пожежах. У квітні, вересні , жовтні  2021 

року у всіх закладах загальної середньої освіти проведено День цивільного 

захисту. У травні, вересні, жовтні 2021 року у всіх закладах дошкільної освіти 

проведено Тиждень безпеки дитини. Протягом травня та жовтня 2021 року в 

закладах загальної середньої освіти проведено Тижні знань з основ безпеки 

життєдіяльності. Популяризація культури безпеки життєдіяльності серед дітей 

та молоді забезпечувалась проведенням та участю у змаганнях, конкурсах. В 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячо-юнацької творчості  

,,Безпека  в житті – життя  у  безпеці – 2021”, проведеному за фінансової 

підтримки Тернопільської облдержадміністрації, взяли участь  вихованці 

Центру дитячої та юнацької творчості. Учні та вихованці закладів освіти узяли 

участь в обласному етапі конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима 

дітей»- 2021. 

 На виконання окремого доручення ДСНС України від 26.05.2021 №В-168 

"Про забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти", наказу Головного 

управління ДСНС України в Тернопільській області від 07.06.2021 №Нс-109/64 

"Про здійснення позапланових перевірок", з метою забезпечення життя і 

здоров'я дітей, приведення об'єктів освіти в належний протипожежний стан, 

запобігання виникнення пожеж, травмування та загибелі людей, впродовж 



червня-липня 2021 року комісією Відділу освіти із залученням відповідних 

фахівців, проведено позапланові перевірки у всіх закладах освіти 

територіальної громади   стану пожежної та техногенної безпеки та виявлено 

порушення, виконання яких потребує значних коштів, а саме  встановлення 

системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, системи 

блискавкозахисту, евакуаційне освітлення сходових кліток, оброблення 

дерев’яних конструкцій  на об’єктах закладів освіти тощо.  

   Відділом освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради кошти з 

місцевого бюджету виділені на виконання протипожежних заходів освоєно на 

100 %. 

 

 План основних заходів з питань цивільного захисту на 2021 рік в 

основному виконано. 

У Відділ освіти за 2020-2021 рр. надійшло 25 звернень громадян , з них  

12 запитів депутатів  на публічну інформацію. На всі запити надано вчасно 

відповіді. По відділу освіти проведено понад 80 внутрішніх нарад, направлено у 

заклади освіти понад 68 наказів та  біля 356 листів, здійснено три моніторинги  

дотримання ведення шкільної документації,  організовано та взято участь у всіх  

культурно – мистецьких заходах у громаді.  

  

Основні завдання та пріоритетні напрямки роботи на 2022-2023 

навчальний рік відділ освіти визначив: 

1. Забезпечити реалізацію програм, спрямованих на подальший 

розвиток освітянської галузі та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти. 

2. Спрямувати роботу відділу освіти, молоді та спорту педагогічних 

колективів закладів освіти на створення умов для забезпечення рівного 

доступу громадян до якісної освіти, для реалізації державних освітніх 

стандартів, сучасних підходів до організації навчання, виховання і 

розвитку особистості на підвищення якості надання освітніх послуг в 

умовах переходу до Нової української школи у 2022-2023 навчальному 

році. 

3. Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами в 

освітній простір . 

4. Здійснити систему заходів щодо підготовки навчальних закладів до 

роботи в осінньо-зимовий період, запроваджувати енергозберігаючі 

технології, створити безпечні умови праці, пожежної безпеки та посилити 

контроль за раціональним і цілеспрямованим використанням бюджетних 

коштів. 

5. Удосконалити систему регіональних моніторингових досліджень, 

спрямованих на виявлення якісних показників навчальних досягнень та 

оптимізацію умов забезпечення рівного доступу громадян до якісної 

освіти. 

6. Забезпечити повноцінне функціонування в кожному навчальному 

закладі системи виховної роботи, посилити виховний вплив навчальної 



діяльності учнів. 

7. Посилити роботу щодо утвердження високого соціального статусу 

вчителя у суспільстві шляхом запровадження премій, інших видів 

морального та матеріального заохочення кращим педагогічним 

працівникам. 

8. Зміцнювати матеріально-технічну базу загальноосвітніх 

навчальних закладів, в тому числі шляхом залучення до цього процесу 

підприємств, організацій, батьків, громадськості, спонсорів тощо. 

9. Забезпечити проведення у навчальних закладах заходів щодо 

формування здорового способу життя. 

10. Забезпечити умови для диференціації навчання, посилення 

професійної орієнтації. 

11. Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію освітнього 

процесу. 

 

 


