
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 02 листопада  2017 року                             № 406 

 

Про погодження перспективного 

плану оптимізацію мережі  міських 

закладів освіти    
 

Розглянувши лист відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської 

ради від 18.10.2017 року №715/01-12, відповідно до рішення виконавчого 

комітету Бережанської міської ради від 13 вересня 2017 року №373 «Про 

затвердження мережі розвитку освіти міста Бережани і сіл Рай та Лісники на 

2017-2018 навчальний рік», враховуючи лист Міністерства фінансів України від 

22.08.2017 р. № 05110-14-8/22836, лист департаменту фінансів  Тернопільської 

ОДА від 29.08.2017 року №1.1-17/749, лист начальника фінансового управління 

Бережанської міської ради Кізими М. В. від 04.09.2017 року №02-10/95 «Про 

обсяг освітньої субвенції на 2018 рік», та від 06.09.2017 року №02-10/96 «Про 

стан формування шкільної мережі на 2017-2018 н. р.»,  керуючись ст.28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою упорядкування 

мережі навчальних закладів, економного  і раціонального використання 

бюджетних коштів, на підставі власних повноважень,  виконавчий комітет 

Бережанської міської ради,  

В И Р І Ш И В: 

1. Інформацію відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради   

«Про план оптимізації мережі навчальних закладів» взяти до відома. 

2. Затвердити перспективний план щодо оптимізації мережі навчальних 

закладів, згідно додатку ( План додається). 

3. Доручити начальнику відділу освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради Михальчук Г.В. «План оптимізації мережі навчальних закладів      

м. Бережани, сіл Лісники та Рай» винести на розгляд сесії Бережанської міської 

ради. 

4. Рекомендувати сесії міської ради:  

4.1.перевести з 01.09.2018 року початкову ланку (1-4 класи) Бережанської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вулиці Т. Шевченка в м. Бережани  в основний 

корпус закладу по вул. С.Бандери 2, в м. Бережани, вивільнивши орендовані 

приміщення  Бережанського ДІАЗу. 



4.2. реорганізувати до 31 серпня 2018 року Бережанську школу – гімназію 

ім. Богдана Лепкого ( вулиця Руська, 12) та Бережанську спеціалізовану ЗОШ I 

ст. (вулиця Січових Стрільців, 34) шляхом злиття у навчально-виховний 

комплекс «Бережанська школа – гімназія ім. Богдана Лепкого»; 

4.3. доручити відділу освіти , молоді і спорту Бережанської міської ради 

підготувати необхідні документи щодо проведення оптимізації мережі 

навчальних закладів освіти з 01.09.2018 року за винятком пп. 1, 2  плану які 

стосуються ліквідації освітніх закладів сіл Лісники та Рай. 

5. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського голови 

Захарківу О.М. 

 

 

          Міський  голова                 В.Я.  МУЗИЧКА  
                                 
                                 Захарків О.М. 

                               Михальчук  Г.В. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Додаток 

 до рішення виконавчого комітету   

Бережанської міської ради  

від 02.11.2017 р. № 406 

 

 

План  

оптимізації мережі навчальних закладів   м. Бережани, сіл Лісники та Рай 

 

№ 

п/

п 

Назва заходу 

оптимізації 

Назва 

навчального 

закладу 

Дата 

проведення 

заходу 

Результат Примітка 

1 Ліквідація 

навчального 

закладу 

Раївська 

загальноосвітня 

школа І ступеня 

до 

31 травня  

2018 року 

закриття 

навчального 

закладу 

необхідно 

прийняти 

рішення 

міської ради 

2 Ліквідація 

навчального 

закладу 

Лісниківська 

загальноосвітня 

школа І ступеня 

до 

31 травня  

2018 року 

закриття 

навчального 

закладу 

необхідно 

прийняти 

рішення 

міської ради 

3 Реорганізація 

навчальних 

закладів шляхом 

злиття або 

приєднання 

Бережанська 

школа-гімназія ім. 

Б.Лепкого, 

 

Бережанська 

спеціалізована 

загальноосвітня 

школа І ступеня 

до 

31 серпня  

2018 року 

створення 

навчально-

виховного 

комплексу 

Бережанська 

школа-

гімназія ім. 

Б.Лепкого 

необхідно 

прийняти 

рішення 

міської ради, 

вирішити 

питання про 

розміщення 

1-4 класів 

4 Скорочення 

виплати 20%  

надбавки за 

престижність 

педагогічної  

праці 

Заклади освіти м. 

Бережани 

з 01 січня  

2018 року 

економія 

фонду 

оплати праці 

Повідомлен-

ня 

працівників 

про можливі 

зміни 

5 Вивільнення 

приміщення 

корпусу 2 

Бережанської 

ЗОШ I-III ст. №2 

(Рідна школа) 

Бережанська ЗОШ 

I-III ст. №2 

з 31травня  

2018 року 

економія 

коштів 

міського 

бюджету 

переведення 

4 класів в 

основний 

корпус, 

організація 2 

змінного 

навчання 

 
 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                               О.С. ТИМАНСЬКИТЙ 

 

 
 

 


