
 
У к р а ї н а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 24 червня  2016 року                   № 77 

 

Про  підготовку матеріально-технічної 

бази  навчальних закладів до нового 

2016-2017 навчального року та до 

роботи в  осінньо-зимовий період 

 

Керуючись ст. ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  розглянувши  лист  відділу освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради від 23 червня 2016 року № 457 щодо підготовки матеріально-

технічної бази навчальних закладів до  нового 2016-2017 навчального року та 

до роботи в осінньо-зимовий період, виконавчий комітет Бережанської міської 

ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити  заходи  щодо підготовки    навчально-виховних закладів 

міста Бережани, сіл Рай та Лісники до нового 2016-2017 навчального року та до 

роботи в  осінньо-зимовий період, згідно додатку, що додається. 

2. Реалізацію даного рішення покласти на відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради. 

3. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради, керівникам 

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів забезпечити  

виконання плану заходів щодо підготовки     навчально-виховних      закладів до 

роботи в новому 2016-2017 навчальному році та в   осінньо-зимовий період. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Захарківа О.М. 

 

     Міський голова      В.Я. МУЗИЧКА 

                    Тиманський О.С. 

 

                  Михальчук Г.В. 

 

 

 



                                                                                    Додаток  

                                                                           до рішення виконавчого комітету 

                                                                      міської ради від 24.06.2016 №77 
 

 

ЗАХОДИ 

щодо підготовки матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів 

міста Бережани, сіл Рай та Лісники до  нового  2016-2017 навчального року 

та до роботи осінньо-зимовий період 

 

№ 

пп. 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 2 3 4 

1 З метою надання практичної допомоги 

здійснення контролю за станом 

підготовки до нового навчального року 

закріпити за навчально-виховними 

закладами  працівників відділу освіти, 

молоді і спорту. 

до 15.07.2016 Михальчук Г.В. 

Юськів У.Я. 

2 Здійснити огляд установ освіти до нового 

навчального  року. Акти обстеження 

навчально-виховних закладів подати у 

відділ освіти, молоді і спорту. 

до 25.08.2016 Виконавчий 

комітет міської 

ради, 

відділ освіти, 

молоді і 

спорту, 

керівники 

закладів 

3 Забезпечити харчування учнів пільгових 

категорій  в загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

01.09.2016 Виконавчий 

комітет міської 

ради, 

 відділ освіти, 

молоді і спорту 

4 Здійснити замовлення підручників для 

учнів 4, 7, 8 класів шкіл міста. 

до 15.08 2016 

року 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, 

 відділ освіти, 

молоді і 

спорту. 

 

5 Провести набір учнів до 1-х та 10-х класів, 

забезпечити раціональне комплектування 

інших класів (груп) навчальних закладів. 

до 31.08.2016  

року 

Керівники 

закладів 

6.  Завершити комплектування 

загальноосвітніх, позашкільних  

навчальних  закладів педагогічними  

до 12.09.2016 

року 

Відділ освіти, 

молоді і 

спорту, 



працівниками. керівники 

закладів 

7 Розробити та забезпечити виконання 

організаційно-технічних заходів щодо 

підготовки теплового господарства до 

роботи в опалювальному сезоні 

до 01.09.2016 Виконавчий 

комітет міської 

ради , 

Голова С.П., 

керівники 

закладів 

8 Завершити поточні ремонтні роботи в 

навчальних закладах міста 

 

до 01.08.2016 Відділ освіти, 

молоді і 

спорту, 

керівники 

закладів 

9 Зменшити використання природного газу  опалювальний 

період 

Керівники 

закладів 

10 Провести заміну ламп розжарювання на 

енергозберігаючі 

до 15.12.2016 Голова С.П., 

керівники 

закладів 

11 Провести роботи по утепленню 

інженерних мереж, споруд, будівель 

до 15.10.2016 Виконавчий 

комітет міської 

ради , 

Голова С.П., 

керівники 

закладів 

12 Провести обстеження територій і 

приміщень на предмет відсутності загрози 

безпеці життєдіяльності учасників 

навчально-виховного процесу 

до 15.08.2016 Голова С.П., 

керівники 

закладів 

13 Провести випробування тепломереж на 

щільність і міцність 

до 01.09.2016 Виконавчий 

комітет міської 

ради, 

Голова С.П., 

керівники 

закладів 

14 Виконати роботи по монтажу та  ремонту 

у навчально-виховних закладах 

до 01.09.2016 Голова С.П., 

керівники 

закладів 

15 Завершити роботи по ремонту внутрішніх 

туалетів у Бережанській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

до 01.08.2016 Голова С.П., 

керівники 

закладів 

16 Завершити ремонтні роботи фасаду та 

приміщення гуртожитку  в Бережанській 

гімназії. 

до 01.09.2016 Відділ освіти, 

молоді і 

спорту, 

керівник 



закладу 

17 Провести розширене  засідання колегії 

відділу освіти, молоді і спорту  про 

готовність закладів освіти до початку 

нового 2016-2017 навчального року. 

до 30.08.2016  

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

18 Підготувати паспорти готовності котелень 

до роботи в опалювальний період у 2016-

2017 роках 

до 15.09.2016 Голова С.П., 

  керівники 

закладів 

 
                                                              

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітет міської ради                О.С. ТИМАНСЬКИЙ 
 

 

 

 
 


