
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  26.09.2019            №  196 

 

Про внесення змін до 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”, клопотання Бурштинської ЗОШ І-

ІІІ ступенів №1 від 23.09.2019 р. № 108, клопотання Бурштинської гімназії від 13.09.2019 р. 

№ 56, враховуючи дані первинного обліку дітей шкільного віку в межах територій 

обслуговування закладів загальної середньої освіти, виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до фактичної мережі закладів освіти міста Бурштина на 2019/2020 

навчальний рік, зокрема: 

1.1.  Дозволити Бурштинській гімназії здійснювати поділ класу на 

групи при  вивченні математики у 7 класі (31 учень). 

1.2. Внести зміни в додаток 3 рішення виконавчого комітету № 179 

від 04.09.2019 р. та викласти його в новій редакції (додається). 

1.3. Дозволити Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 тарифікувати 

вихователя групи подовженого дня на 1 ставку. 

1.4. Внести зміни в додаток 5 рішення виконавчого комітету № 179 

від 04.09.2019 р. та викласти його в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Н.Кицелу. 

 

 

 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

від _______ 2019 № ___ 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

Бурштинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

на 2019/2020 навчальний рік  
 

1. Бурштинський МНВК 7 груп,  121 учень 

 

Керуючий справами виконкому     С. О. Видай 

 

 

 

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 (1 ст.) 30 учнів, 

2. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2  3 групи (2.5 

ст.), 

88 учнів, 

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

4. Бурштинський НВК 1 група, 30 учнів, 

 Всього: 6 груп, (5 cт.) 178 учнів. 

 
 

Керуючий справами виконкому     С. О. Видай 

 

 


