
 

Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 травня 2022 року м. Бережани № 476 

 

Про підготовку закладів освіти Бережанської міської 

ради до організованого початку навчального року  та 

роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 року 
 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 19 Закону 

України «Про дошкільну освіту», статті 56 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», статті 10 Закону України «Про позашкільну 

освіту», розглянувши лист Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради від 10 травня 2022 року № 254/01-16, враховуючи висновки 

постійної комісії з питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я 

та соціальних питань, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бережанської міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити план заходів «Про підготовку закладів освіти Бережанської 

міської ради до організованого початку навчального року та роботи в 

осінньо-зимовий період 2022-2023 року» (додається).  

2. Відповідальність за виконання та реалізацію даного рішення покласти на 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради та керівників 

закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти 

Бережанської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Степана КУХАРУКА.  

 

Міський голова        Ростислав БОРТНИК 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від 12 травня 2022 року № 476 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти Бережанської 

міської ради до роботи в новому 2022/2023 навчальному році та в осінньо-

зимовий період 

№ 

п/п 

Найменування заходів Термін 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

1. Визначити відповідальних за 

підготовку матеріально-технічної 

бази закладів освіти до роботи в 

осінньо-зимовий період 2022/2023 

року. 

до 15 

травня 

2022 

року 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради; 

Керівники закладів 

освіти 

2. Розробити заходи з підготовки 

матеріально-технічної бази закладів 

освіти до роботи в новому 2022/2023 

навчальному році та в осінньо-

зимовий період, з урахуванням 

результатів проходження 

опалювального сезону 2021/2022 

року. 

Здійснити комплексну підготовку 

закладів освіти до роботи в осінньо-

зимовий період 2022/2023 року, 

забезпечити завершення ремонтних 

робіт приміщень, інженерних мереж, 

обладнання. 

Забезпечити: 

- Приведення в належний 

технічний стан будівель закладів 

освіти; 

- Підготовку актів придатності 

димових та вентиляційних каналів 

ліцензованими суб’єктами 

господарювання; 

- Дотримання порядку 

здійснення технічного нагляду за 

встановленим газовим обладнанням.  

до 01 

жовтня 

2022 

року 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради; 

Керівники закладів 

освіти 



3. Забезпечити зменшення споживання 

природного газу, теплової енергії, 

інших енергоносіїв шляхом 

проведення санації будівель та 

стимулювати заміщення 

використання природного газу для 

виробництва теплової енергії, 

оптимізації елктро та  тепло 

споживання залежно від режиму 

роботи навчального закладу, 

погодних умов тощо. 

постійно Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради; 

Керівники закладів 

освіти 

4. Забезпечити заготівлю твердого 

палива для стабільної роботи 

котелень в наступному 

опалювальному сезоні та до 

01.09.2022 р. забезпечити наявність 

не менше 100% необхідного об’єму 

палива. 

постійно Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради; 

Керівники закладів 

освіти 

5. Забезпечити підготовку закладів 

освіти до опалювального сезону з 

обов’язковою видачею паспортів та 

актів готовності всіх систем та 

джерел теплопостачання. 

до 01 

жовтня 

2022 

року 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради; 

Керівники закладів 

освіти 

6. Не допускати заборгованості за 

спожиті житлово-комунальні 

послуги та вжити заходів щодо 

покращення стану розрахунків. 

до 01 

жовтня 

2022 

року 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради; 

Керівники закладів 

освіти 

7. Забезпечити розроблення проєктів з 

термомодернізації будівель закладів 

освіти, в яких проведено 

енергетичний аудит. 

постійно Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради; 

Керівники закладів 

освіти 

8. Перевірити стан готовності закладів 

освіти до початку нового 

навчального року 2022/2023 року 

До 20 

серпня 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради; Керівники 

закладів освіти 

9 Перевірити стан готовності закладів 

освіти до початку нового 

опалювального сезону 2022/2023 

року 

До 01 

жовтня 

2022 

року 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради; 

Керівники закладів 

освіти 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        Петро ГОНЧАР 


