
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

                                                                       

від 27 серпня 2019 року                 проект                                 № 1 

 

Про затвердження мережі розвитку 

закладів освіти Бережанської міської 

територіальної громади на 2019-2020 

навчальний рік 

Відповідно до Закону України «Про освіти», Закону України «Про 

загальну середню освіту», пп. 2 п.«а». ст.32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  постанови Кабінету Міністрів України від 

27.12.2017 року № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої 

субвенції між місцевим бюджетам», враховуючи рішення сесії  Бережанської 

міської ради від 20.12.18 року №1171  «Про міський бюджет на 2019 рік», 

рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 10.01.2019 року 

№782  «Про заходи щодо наповнення місцевого бюджету, економного та 

раціонального використання бюджетних коштів, дотримання суворої 

бюджетної дисципліни, упорядкування мережі бюджетних установ, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2019році», п.5 наказу 

відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради від 27.10.2017 року  

№ 268-од «Про практичне застосування деяких положень нового Закону 

України про освіту», з метою затвердження мережі закладів загальної середньої 

освіти Бережанської міської територіальної громади та гарантії найповнішого 

доступу до отримання загальної освіти дітей шкільного вік і раціонального 

використання коштів міського бюджету, виконавчий комітет Бережанської 

міської ради,  

                                       В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити мережу загальноосвітніх шкіл, класів, класокомплектів і 

контингент учнів закладів освіти Бережанської  міської територіальної 

громади на 2019-2020 навчальний рік: 

- закладів освіти І-ІІІ ступенів – 3, в них класів – 72 , класокомплектів – 72, 

учнів –  1681; 

- школа - гімназія – 1; в ній класів – 14; класокомплектів – 14; учнів –286; 

- Посухівському нвчально-виховному комплексі «ЗНЗ І ст. – ДНЗ» – 1, 

класів – 1, класокомплектів – 1, учнів – 14. 



Разом по загальноосвітніх навчальних закладах Бережанської  міської 

територіальної громади – 5, класів – 87, класокомплектів –  87, учнів – 1981. 

 2.  Затвердити групи продовженого дня :  7 груп,  3,5 ставки:  

- Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - 4 групи, 2,0 тарифні ставки, 120 учнів;         

- Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 -  1 група, 0,5 тарифної ставки, 30 учнів;  

-  Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 -  1група, 0,5 тарифної ставки, 30 учнів;   

- Бережанська школа-гімназія ім. Б. Лепкого 1 група , 0,5 тарифної ставки 

30 учнів. 

3. Затвердити класи з профільним навчанням:  

   - Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №1  – українська філологія – 10, 11-Б класи; 

іноземна філологія –  11-А клас; 

   - Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – українська філологія – 10 клас; 

   - Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст.  №3 – українська філологія – 10-Б, 11 класи;  

фізико – математичний - 10-А клас. 

4. Запровадити інклюзивну форму навчання  дітей з особливими освітніми 

потребами у Бережанських ЗОШ І-ІІІ ст. №2,  №3. 

5. Ввести додатково 0,5 ставки керівника драматичного гуртка в 

Бережанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 . 

6. Створити 10 клас з заочною формою навчання при  Бережанській  ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №3 з 01 вересня 2019 року по 15 червня 2020 року.  

7. Залишити  екстернат 4, 9, 10, 11 класи при Бережанській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2.  

8. Затвердити індивідуальну форму навчання у Посухівському нвчально-

виховному комплексі «ЗНЗ І ст. – ДНЗ» для 4 учнів  1 класу, 2 учнів 3 класу, 3 

учнів 4 класу. 

9. З метою впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України», відкриття класів здійснювати за письмової згоди батьків щодо 

матеріально-технічного забезпечення і фінансування навчально-методичного 

забезпечення за їх рахунок. 

10. Ввести доплату відповідальним за охорону праці у  закладах загальної 

середньої  освіти 25% посадового окладу з 01.09 2019 року по 31.05.2020 року. 

11. Призначення педагогічних працівників  за сумісництвом здійснювати 

у випадку перевантаження основних працівників.   

12. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керівників 

закладів загальної середньої освіти: 

 - директора Бережанської ЗОШ   I-III ст. № 1 - Ганич О. М.; 

-  директора Бережанської ЗОШ I-III ст. № 2 - Головацьку Г. Л.; 

- директора Бережанської ЗОШ I-III ст. № 3 – Гринкевича В. М.; 

-  директора Бережанської школи-гімназії ім. Б. Лепкого Будара М. М.; 

- директора Посухівський НАК«ЗНЗ І ст. – ДНЗ» Шопу Г.П. 

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                                 Володимир  МУЗИЧКА  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галина Михальчук  

Оксана Шевців 


