
Проєкт рішення 

 

 

Від 05 серпня 2019 р.                                                                                              № 1083 

 

 

Про затвердження фактичної мережі  

закладів освіти м. Бурштина 

на 2019/2020 навчальний рік 
 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі ст.ст. 32 та 52 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою оптимізації мережі, 

ефективного використання наявних приміщень, економії бюджетних коштів, враховуючи 

дані первинного обліку дітей шкільного віку в межах територій обслуговування закладів 

загальної середньої освіти, виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити фактичну мережу закладів освіти міста Бурштина на 2019/2020 

навчальний рік (додатки 1-5). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Н.Кицелу. 

 

 

 

 

 
Міський голова       Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник відділу освіти і науки _______________ І. Томин 

 

Погоджено: 

Юридичний відділ   _______________ 

 

Заступник міського голови  _______________ Н. Кицела 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

від ________ 2019 № ___ 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

закладів загальної середньої освіти міста Бурштина 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

1. Бурштинська гімназія 231 учень, 11 класів; 

2. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 226 учнів, 11 класів; 

3. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 580 учнів, 24 класи; 

4. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 536 учнів, 23 класи; 

5. Бурштинський НВК 167 учнів 8 класів 

 Всього: 1740 учнів, 77 класів. 

 

Керуючий справами виконкому     С. О. Видай 

 

Начальник відділу освіти і науки     І. С. Томин 

 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

від _______ 2019 № ___ 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти міста Бурштина 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

1. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 4 класи  5 учнів, 

2. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 2 класи 2 учні 

3. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 5 класів 6 учнів 

 Всього: 11 класів 13 учнів 

 

Керуючий справами виконкому     С. О. Видай 

 

Начальник відділу освіти і науки     І. С. Томин 

 

Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

від _______ 2019 № ___ 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

Бурштинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

1. Бурштинський МНВК 10 груп,  138 учнів 

 

Керуючий справами виконкому     С. О. Видай 

 

Начальник відділу освіти і науки     І. С. Томин 



Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету 

від ________ 2017 № ___ 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

закладів дошкільної освіти міста Бурштина 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

1. Бурштинський ДНЗ № 1 2 групи, − 55 дітей, 

2. Бурштинський ДНЗ № 2 7 груп − 161 дитина, 

3. Бурштинський ДНЗ № 3 6 груп − 154 дітей, 

4. Бурштинський ДНЗ № 6 6 груп − 153 дітей; 

5. Бурштинський НВК 3 групи − 70 дітей 

 Всього: 24 групи − 593 дітей. 

 

Керуючий справами виконкому     С. О. Видай 

 

Начальник відділу освіти і науки     І. С. Томин 

 

 

Додаток 5 

до рішення виконавчого комітету 

від ________ 2019 № ___ 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

груп продовженого дня у навчальних закладах міста Бурштина 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

1. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 1 група, 30 учнів, 

2. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 3 групи, 90 учнів, 

3. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 1 група, 30 учнів. 

 Всього: 5 груп, 150 учнів. 

 

 

Керуючий справами виконкому     С. О. Видай 

 

Начальник відділу освіти і науки     І. С. Томин 

  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до  проєкту рішення виконкому Бурштинської міської ради  

  

«Про затвердження фактичної мережі закладів освіти міста  

на 2019-2010 навчальний рік» 

  

1. Суб’єктом подання проекту рішення виконкому Бурштинської міської ради  «Про 

затвердження фактичної мережі закладів освіти міста на 2019-2010 навчальний рік» на 

засіданні виконкому міської  ради  є  відділ освіти і науки Бурштинської міської ради. 

 

2. Розробником проекту  рішення є відділ освіти і науки Бурштинської міської ради. 

 

3. Доповідач по проєкту рішення на  засіданні виконкому міської ради є Томин Іванна 

Степанівна, начальник відділу освіти і науки. 

  

   4. Фактична мережа закладів дошкільної та загальної середньої освіти затверджується 

щороку відповідно до плану роботи виконавчого комітету. 

 

Затвердження запропонованої фактичної мережі закладів освіти потребує детальніших 

обґрунтувань, зокрема в частині загальної середньої освіти. Так, аналіз запропонованої 

керівниками закладів загальної середньої освіти фактичної мережі демонструє її 

невідповідність до наявного фінансового ресурсу, а саме: 

1. У Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 на паралелі третіх класів наявні 3 класи, в 

яких навчається 63 учні (у класах – 25, 22 і 16 учнів). Рекомендовано утворити на 

цій паралелі 2 класи.   

2. Додаткове фінансове навантаження на місцевий бюджет становлять 3 групи 

продовженого дня в Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (з них 2 групи 

передбачені освітньою програмою «Інтелект України»), у зв’язку з чим їх 

включення до мережі потребує додаткового обґрунтування. 

3. У Бурштинській гімназії на паралелі 7-х класів наявні 2 класи із загальною 

чисельністю 33 учні. Керівництво закладу планує об’єднати цю паралель, якщо до 

кінця серпня чисельність учнів на цій паралелі не збільшиться. 

4. Суттєва невідповідність розрахунковій наповнюваності класів спостерігається на  

паралелі 9-х класів Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 (наявні 2 класи, в яких 

навчається 35 учнів, тобто у класах – 22 і 13 учнів), на паралелі 3-х класів 

Бурштинського НВК  (наявні 2 класи, в яких навчається 36 учнів). Однак 

об’єднання паралелей таких класів призведе до порушення ст. 14 Закону 

України «Про загальну середню освіту» («Наповнюваність класів закладів 

загальної середньої освіти не може перевищувати 30 учнів»). 
5. Проблемним у цьому навчальному році залишається набір у 10-ті класи. Так, 

загальна чисельність учнів на цій паралелі складає 70 осіб (Бурштинська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 – 14 учнів, Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 14 учнів, 

Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – 22 учні, Бурштинська гімназія – 20 учнів), що 

повинно було б становити неповних 3 класи. Враховуючи те, що ЗЗСО міста в 

попередньому навчальному році випустили 138 дев’ятикласників, втрата учнів при 

наборі в 10-й клас складає майже 50%. Така ситуація становить серйозну загрозу 

для існування третього ступеня загальної середньої освіти (профільної середньої 

освіти) в усіх навчальних закладах міста в перспективі. У зв’язку з цим пропонуємо 

створити робочу групу з розробки стратегії розвитку освіти міста до 2022 року та 

напрацювати дорожню карту реформування профільної середньої освіти в 

м.Бурштині. 



Відповідно до запропонованої керівниками закладів освіти мережі кількість учнів у 

2019-2020 навчальному році становитиме 1740 учнів, 77 класів (середня наповнюваність – 

22,59). Середня наповнюваність у розрізі шкіл становитиме: Бурштинська ЗОШ №1 – 20,55, 

Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 24,17, Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – 23,31, 

Бурштинська гімназія – 21,0, Бурштинський НВК – 20,88.  

У разі об’єднання паралелей 3-х класів у Бурштинській ЗОШ №2 та 7-х класів у 

Бурштинській гімназії фактична мережа становитиме 75 класів (середня наповнюваність 

шкіл у такому випадку становитиме 23,2).  

 

5. Проєкт рішення було розроблено керуючись Законами України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні».                              

 

 

Начальник відділу освіти і науки      Іванна Томин 

 

 

 

 

 

 

 

 


