
 

У к р а ї н а 

Бережанська міська рада Тернопільської області  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 10 травня 2018 року № 549 

 

Про затвердження попередньої мережі 

класів у закладах загальної середньої 

освіти у м. Бережани, сіл Лісники та 

Рай на 2018-2019 навчальний рік 

 

На виконання вимог Закону України «Про освіту» від 05.09.2018 року              

№ 2145-VIII, пп. 2 п. а. ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України  від 27.12.2017 № 1088 «Про 

затвердження формули освітньої субвенції між місцевими бюджетами», 

постанови Кабінету Міністрів України  від 21.02.2018 № 87 року «Про 

затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказу Міністерства 

освіти і науки України від 20.02.2002  року № 128 «Про затвердження 

Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів та Порядку поділів класів на групи при вивченні 

окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 10.05.2011 року № 424 «Щодо 

змінності навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», рішення сесії 

Бережанської міської ради від 22.12.2017 року № 807 «Про міський бюджет     

м. Бережани на 2018 рік»,  рішення виконавчого комітету Бережанської міської 

ради від 23 січня 2018 року № 460 «Про формування попередньої мережі класів 

у закладах загальної середньої освіти у м. Бережани, сіл Лісники та Рай на 

2018-2019 навчальний рік»,  розпорядження міського голови Бережанської 

міської ради від 09.01.2018 року № 4-р «Про заходи щодо наповнення 

місцевого бюджету, економного використання бюджетних коштів, дотримання 

суворої бюджетної дисципліни,упорядкування мережі бюджетних установ, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету, у  2018 році», 

виконавчий комітет Бережанської  міської ради: 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити попередню мережу закладів освіти, класів і контингент учнів 



на 2018-2019 навчальний рік у закладах загальної середньої освіти м. Бережани, 

сіл Лісники та Рай: 

 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів – 3, в них класів - 69, учнів – 1623. 

 гімназія – 1; в ній класів – 10; учнів – 257. 

Разом по м. Бережани загальноосвітніх навчальних закладів – 4,       класів 

– 79, учнів – 1928. 

 

1.1. Затвердити попередню мережу класів Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступеня    

№ 1 на 2018-2019 навчальний  рік: 

 

Клас Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

1 3 85 

2 3 74 

3 3 71 

4 4 91 

5 3 73 

6 3 86 

7 3 68 

8 4 85 

9 3 69 

10 2 50 

11 2 30 

Всього 33 782 

 

1.2 . Затвердити попередню мережу класів Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступеня       

№ 2 на 2018-2019 навчальний  рік: 

 

Клас Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

1 1 44 

2 2 36 

3 2 44 

4 2 36 

5 1 34 

6 2 37 

7 2 41 

8 1 35 

9 2 36 

10 1 25 

11 1 17 

Всього 17 380 

 



1.3. Затвердити попередню мережу класів Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступеня   

№ 3 на 2018-2019 навчальний  рік: 

 

Клас Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

1 1 40 

2 2 42 

3 2 47 

4 2 51 

5 2 53 

6 2 47 

7 2 46 

8 2 43 

9 2 47 

10 1 25 

11 1 20 

Всього 19 461 

 

1.4. Затвердити попередню мережу класів Бережанської школи-гімназії        

ім. Б.Лепкого на 2018-2019 навчальний  рік: 

 

Клас Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

1 - 19 

2 1 33 

3 1 21 

4 1 20 

5 - - 

6 2 40 

7 1 36 

8 1 29 

9 1 26 

10 1 20 

11 1 13 

Всього 10 257 

 

2. Затвердити на 2018-2019 навчальний рік  3,0 тарифні ставки груп 

продовженого дня в т.ч.: 

 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 -  1,5 тарифної ставки; 

 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ступеня №2 – 0,5 тарифної ставки; 

 Бережанська ЗОШ І-ІІІ ступеня №3 – 0,5 тарифної ставки; 

 Бережанська школа-гімназія ім. Б. Лепкого – 0,5 тарифної ставки; 

3. Здійснювати поділ класів на групи при вивченні окремих предметів 

лише з середньою наповнюваністю на паралелі класів більше 27 учнів. 



Проведення поділів класів на групи при вивченні окремих предметів у закладах 

загальної середньої освіти, які фінансуються за рахунок коштів освітньої 

субвенції з 01.09.2018 р. здійснювати лише відповідно до п. 3 ст.14  Закону 

України «Про освіту» розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення»   та 

наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128 «Про 

затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 

закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних 

груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділів класів 

на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних 

закладах» в межах фінансування освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам загальноосвітніх навчальних закладів.  

4. З метою якісного доступу до освіти та впровадження науково-

педагогічного комерційного проекту «Інтелект України», відкриття класів 

здійснювати за наявності 25 учнів в класі, у  відповідності санітарним вимогам, 

за наявності  письмової згоди батьків щодо матеріально-технічного 

забезпечення та фінансування навчально-методичного забезпечення за їх 

рахунок. 

5. Припинити  з 01.09.2018 року поглиблене вивчення та профільне 

навчання предметів у закладах освіти м. Бережани. 

6. Закрити  з 01.09.2018 року пришкільний  інтернат при Бережанській 

школі-гімназії  імені  Б.Лепкого. 

7. Доплату за завідування кабінетами працівникам  закладів освіти з 

01.09.2018 року не проводити. 

8. Створити 12 клас із заочною формою навчання при Бережанській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 з 01 вересня 2018 року по 15 червня 

2019 року. 

9. У зв’язку із відсутністю у Бережанському міжшкільному навчально-

виробничому комбінаті повного переліку установчих документів (сертифікату 

про державну акредитацію), що створює перепони у видачі учням документів 

державного зразка про закінчення навчання у  міжшкільному навчально-

виробничому комбінаті, а також  прогнозованим зменшенням навчальних годин 

з 1 вересня 2018 року, розглянути на  червневому засіданні виконавчого 

комітету питання щодо доцільності функціонування Бережанського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату.  

10.  Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керівників 

закладів загальної середньої освіти: директора Бережанської ЗОШ  I-III ступеня  

№ 1 - Ганич О. М., директора Бережанської ЗОШ I-III ступеня № 2 -  

Головацьку Г. Л., директора Бережанської ЗОШ I-III ступеня № 3 –    

Гринкевича В. М., директора Бережанської школи-гімназії ім. Б.Лепкого  

Будара М. М., директора міжшкільного навчально-виробничого комбінату – 

Лепкого О.Я. 

11. Начальнику відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

Михальчук Г.В.,  у  випадку  невиконання керівниками закладів освіти даного 

рішення та наказів відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 



щодо формування попередньої мережі  класів у закладах загальної середньої 

освіти м. Бережани, сіл Лісники та Рай на 2018/2019  навчальний рік, у термін 

до 09.09.2018 року,   розглянути питання щодо притягнення  керівників закладів 

освіти до дисциплінарної відповідальності. 

12. Дане рішення втрачає чинність з моменту затвердження рішення «Про 

затвердження мережі розвитку освіти міста Бережани на 2018-2019 навчальний 

рік». 

13. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Захарківа О. М., та начальника відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради Михальчук Г. В. 

 

 

Міський голова В. Я. МУЗИЧКА 

 
      Захарків О.М. 

        Болюх І. В.  

      Цепліцька Н. В.  

        Юськів У.В. 

 

 

 


