
 

Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 травня 2022 року м. Бережани № 475 

 

Про встановлення режимів роботи 

закладів дошкільної освіти Бережанської 

міської територіальної громади у літній 

період 2022 року 

 

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та 

запровадження воєнного стану згідно із указом Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. № 64/2022, затвердженого 

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. № 2102-IX, Враховуючи лист 

Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради від 03.05.2022 р. № 

244/01-16 «Про встановлення режимів роботи закладів дошкільної освіти 

Бережанської міської територіальної громади у літній період 2022 року», 

необхідність підготовки закладів дошкільної освіти Бережанської міської 

територіальної громади до нового 2022-2023 навчального року, проведення 

ремонтів приміщень закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО), 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, 

враховуючи рішення сесії Бережанської міської ради від 17.12.2021 року № 534 

«Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2022 рік», 

відповідно до частини четвертої статті 11 Закону України «Про дошкільну 

освіту», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 32, частиною шостою статті 

59 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 

Бережанської міської територіальної громади на літній період 2022 року, а 

саме: 

- Посухівська початкова школа - з 20 червня по  13 липня 2022 року; 

- Потуторський ліцей – з 04 липня по 27 липня 2022 року; 



- Жовнівська філія Потуторського ліцею – з  04 липня по 27 липня 2022 

року; 

- Куропатницький ліцей – з 04 липня по 27 липня 2022 року; 

- Надрічнянський ліцей – з 04 липня по 27 липня 2022 року; 

- Урманська гімназія – з 04 липня по 27 липня 2022 року; 

- Біщівська гімназія – з  04 липня по 27 липня 2022 року; 

- ЗДО ясла-садок «Золотий ключик» – з 06 червня по 29 червня  2022 

року; 

- ЗДО ясла-садок «Ромашка» – з 04 липня по 27 липня 2022 року; 

- ЗДО ясла-садок «Росинка» – з 06 червня по 29 червня  2022 року; 

- ЗДО ясла-садок «Сонечко» – з 01 серпня по 24 серпня 2022 року; 

- ЗДО «Дзвіночок» с. Шибалин – з  04 липня по 27 липня 2022 року; 

- ЗДО «Дзвіночок» с. Жуків – з 04 липня по 27 липня 2022 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 виконанні даного рішення покласти на директорів закладів 

дошкільної освіти, ліцеїв, гімназій та початкових шкіл. 

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

закладів дошкільної освіти: 

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 закладу дошкільної освіти. 

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 

закладів дошкільної освіти. 

5. Відновити роботу дошкільних навчальних закладів у звичайному режимі: 

- Посухівська початкова школа – з 14 липня 2022 року; 

- Потуторський ліцей – з 28 липня 2022 року; 

- Жовнівська філія Потуторського ліцею – з 28 липня 2022 року; 

- Куропатницький ліцей – з 28 липня 2022 року; 

- Надрічнянський ліцей – з 28 липня 2022 року; 

- Урманська гімназія – з 28 липня 2022 року; 

- Біщівська гімназія – з  28 липня 2022 року; 

- ЗДО ясла-садок «Золотий ключик» – з 30 червня 2022 року; 

- ЗДО ясла-садок «Ромашка» – з 28 липня 2022 року; 

- ЗДО ясла-садок «Росинка» – з 30 червня 2022 року; 

- ЗДО ясла-садок «Сонечко» – з 25 серпня 2022 року; 

- ЗДО «Дзвіночок» с. Шибалин - з 28 липня 2022 року; 

- ЗДО «Дзвіночок» с. Жуків – з 28 липня 2022 року. 



6. Керівникам ЗДО «Золотий ключик», «Сонечко», «Ромашка» у випадках, 

якщо в період, зазначених у пункті 1 відвідування дітей у групах буде 

менше 50 відсотків спискового складу дозволити об'єднувати одновікові та 

різновікові групи, дотримуючись наповнюваності груп. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Степана КУХАРУКА.  

 

Міський голова        Ростислав БОРТНИК 

 


