
 
У кр аїна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 квітня   2020 року                       №  1212 

 

Про встановлення режимів роботи 

дошкільних навчальних закладів 

Бережанської міської ради у літній 

період 2020 року 

 

 Розглянувши подання керівників дошкільних закладів освіти (надалі -

ЗДО), лист відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради від 

10.04.2020 року № 244/01-16, у зв’язку з підготовкою міських комунальних 

закладів дошкільної освіти до нового 2020-2021 навчального року, враховуючи 

зменшення кількості дітей, що відвідують навчальні заклади в літній період, з 

метою економії енергетичних ресурсів, раціонального розподілу та 

використання бюджетних коштів на утримання навчальних закладів, робочого 

часу ЗДО, беручи до уваги необхідність проведення ремонтів приміщень ЗДО, 

керуючись ст.11 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі власних повноважень, 

виконавчий комітет Бережанської міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Тимчасово  призупинити    роботу  дошкільних  навчальних  закладів 

м. Бережани, сіл Рай та Посухів на літній період 2020 року, а   саме: 

- Посухівський НВК «ЗНЗ І ст.-ДНЗ» -з 01 червня по 29 червня 2020 року; 

- ДНЗ ясла-садок   «Золотий ключик» - з 15 червня  по 13 липня   2020 

року; 

- ДНЗ ясла-садок   «Ромашка» - з 06 липня по 02 серпня 2020 року; 

- ДНЗ ясла-садок   «Росинка» - з 13 липня по 09 серпня 2020 року; 

- ДНЗ ясла-садок  «Сонечко» - з 20 липня по 16 серпня 2020 року. 

2. Забезпечити дітям, які потребують перебування у дошкільних 

навчальних закладах в літній період, безперешкодне відвідування інших 

дошкільних закладів без необхідності переоформлення документів. 

3. Обов’язок по реалізації даного рішення покласти на завідувачів 

дошкільних навчальних закладів. 



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

дошкільних навчальних закладів: 
4.1. Табелі відвідування дітьми закладу освіти вести по тому закладу, в 

списках якого перебувають діти. Керівникам та вихователям вести суворий 
контроль за своєчасним внесенням батьківської плати за відвідування дітьми  

дошкільного навчального закладу. 
4.2. На період тимчасового призупинення роботи закладів дошкільної 

освіти надати працівникам щорічні відпустки, а за їх бажанням – і відпустку без 
збереження заробітної плати, згідно діючого законодавства. 

4.3. Забезпечити охорону комунального майна та відповідний санітарний 
стан територій та приміщень, тимчасово закритих для відвідування  дошкільних 

навчальних закладів. 

5. Відновити  роботу  дошкільних  навчальних  закладів  у звичайному 

режимі:  
- Посухівський НВК «ЗНЗ І ст.-ДНЗ» -з 30 червня 2020 року; 
- ДНЗ ясла-садок «Золотий ключик» - з 14  липня 2020 року; 
- ДНЗ ясла-садок   «Ромашка» - з 03 серпня 2020 року; 
- ДНЗ ясла- садок  «Росинка» - з 10 серпня 2020 року;  
-  ДНЗ ясла-садок  «Сонечко» - з 17 серпня 2020 року.  

6. Керівникам дошкільних навчальних закладів «Золотий ключик», 

«Сонечко», «Ромашка» у випадках, якщо в період, зазначених у пункті 

відвідування дітей у групах буде менше 50 відсотків спискового складу 

дозволити об'єднувати одновікові та різновікові групи, дотримуючись 

наповнюваності груп. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Бойко М.І. 

 

 

Міський  голова                Володимир   МУЗИЧКА  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


