
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 13 вересня  2017 року                      № 373 

 

Про затвердження мережі розвитку освіти 

міста Бережани і сіл Рай та Лісники на 

2017-2018 навчальний рік 

 

Розглянувши лист відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської 

ради від 05.09.2017 р. № 584/01-12 «Про затвердження мережі розвитку освіти 

міста Бережани, сіл Рай та Лісники на 2017-2018 навчальний рік», доповідну 

записку начальника фінансового управління Бережанської міської ради від 

06.09 2017 р. № 02-10/96 «Про стан формування шкільної мережі на 2017-2018 

навчальний рік», керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про освіту», з 

метою затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів міста 

Бережани, сіл Рай і Лісники та гарантії найповнішого доступу до отримання 

загальної освіти дітей шкільного віку, виконавчий комітет Бережанської міської 

ради,  

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити мережу загальноосвітніх шкіл, класів, класокомплектів і 

контингент учнів на 2017-2018 навчальний рік: 

   загальноосвітніх шкіл І ступеня – 3, в них класів – 11, класокомплектів – 

11, учнів – 129; 

   загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів – 3, в них класів – 74, 

класокомплектів – 74; учнів – 1610; 

   гімназія – 1; в ній класів – 9; класокомплектів – 9; учнів – 194. 

Разом по м.Бережани, с. Рай і с. Лісники загальноосвітніх навчальних 

закладів – 7, класів – 94, класокомплектів – 94, учнів – 1933. 

2. Затвердити на 2017-2018 навчальний рік 11 груп продовженого дня, 6,5 

тарифних ставок, в т.ч.: 

   Бережанська ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 - 4 групи, 2,5 тарифні ставки, 120 

учнів; 

   Бережанська ЗОШ І-ІІІ ступеня №2 – 2 групи, 1 тарифна ставка, 60 

учнів; 

   Бережанська ЗОШ І-ІІІ ступеня №3 – 4 групи, 2 тарифні ставки, 90 

учнів; 



   Бережанська спеціалізована ЗОШ І ступеня з поглибленим вивченням 

іноземних мов – 2 групи, 1 тарифна ставка, 60 учнів; 

3. Затвердити індивідуальну форму навчання для 4 учнів 4 класу у 

Лісниківській ЗОШ І ступеня. 

4. Ввести поглиблене вивчення: 

   іноземної мови в 1-4, 5-Б, 6-А, 7-Б, 8-Б, 9-Б у Бережанській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3; 

   математики у 8-А класі Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3; 

5. Затвердити класи з профільним навчанням: 

1) у Бережанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1: 

   філологічний – 10-Б,11-А класи; 

2) у Бережанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2: 

   філологічний – 10, 11 класи; 

3) у Бережанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3: 

   фізико-математичний – 11 клас; 

   філологічний – 10 клас. 

6. Зберегти пришкільний інтернат при Бережанській школі-гімназії           

ім. Б. Лепкого. 

7. Створити 11 клас з заочною формою навчання при Бережанській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 з 01 вересня 2017 року по 15 червня 

2018 року. 

8. Запровадити інклюзивну форму навчання для дітей з особливими 

освітніми потребами у 2-Б, 3-Б, 4-Б, 7-А класах Бережанської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2, у 1-Б, 6-Б класах Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 з 01.09.2017 року 

по 25.05.2018 року. 

9. Створити логопедичний пункт на базі Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№2 і ввести 1 штатну одиницю вчителя-логопеда. 

10. Доручити відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради 

(Михальчук Г.В.): 

10.1. Розробити  до 15 жовтня 2017 року та  подати на розгляд для 

затвердження на сесії міської ради план оптимізації мережі навчальних закладів 

м. Бережани, с. Рай та с. Лісники шляхом закриття з 01 червня 2018 року 

Лісниківської ЗОШ І ступеня, Раївської ЗОШ І ступеня і Бережанської 

спеціалізованої ЗОШ І ступеня та створення в м. Бережани мережі навчальних 

закладів відповідно до положень нового Закону України  «Про освіту». 

10.2. Розробити до 15 жовтня 2017 року та подати на розгляд виконавчого 

комітету міської ради для затвердження порядок диференційованого 

встановлення педагогічним працівникам надбавки за престижність праці, 

враховуючи результати сертифікації педагогічного персоналу. 

11. Дане рішення набирає чинності з 01 вересня 2017 року. 

12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Захарківа О.М. 

 

          Міський  голова                 В.Я.  МУЗИЧКА  
     

           Михальчук Г.В. 

             Захарків О.М. 


