
Висновки та пропозиції
постійної депутатської комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

по питаннях винесених на розгляд сесії міської ради сьомого скликання
проекту рішення №2069

Комісія погоджує проект №2069 «Про затвердження планової мережі закладів 
освіти Бурштина на 2020/2021 навчальний рік» зі змінами , а саме:
«Привести планову мережу закладів освіти(ЗНЗ) м.Бурштина на 2020/2021 навчальний 
рік відповідно до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №10/85-19 «Про 
максимальне приведення фактичної мережі закладів загальної середньої освіти 
м.Бурштин до формули розрахунку освітньої субвенції», підтримати пропозиції комісії 
з питань гуманітарної політики, в дод.№5 до проекту рішення п.2 цифру 167 замінити 
на 161».

і рекомендує прийняти його на черговій сесії.

Г олова комісії з питань бюджету .-у___
та економічного розвитку < г'  Володимир Рик

Протокол комісії з питань бюджету та економічного розвитку №12 від
18.06 .2020р.
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ВИСНОВОК ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
постійної комісії Бурш тинської міської ради 

з питань законності та етики з приводу розгляду проекту рішення

18.06.2020 року м- Бурштин

Проект №2069:

Рішення комісії: 

Голова комісії

Про затвердження планової мережі закладів освіти м. Бурштина на 
2020/2021 навчальний рік, для подальшого подання на розгляд та 
затвердження сесії.

підтримати проект ріше



Висновки та рекомендації

Постійної депутатської комісії з питань гуманітарної політики по проекту рішення 
винесеного на розгляд чергової сесії міської ради сьомого скликання.

№ 2069 проекту рішення .

Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії Бурштинської 
міської ради з наступними доповненнями:

1. Довести до відома дирекції шкіл, щоб при формуванні фактичної мережі 
керувались рішенням Бурштиської міської ради від 20.12.2019 №10/85-19 в межах 
кошторисних призначень (особливо це стосується 1 та 10-х класів).

2. Інформацію про фактичну мережу шкіл подати до 25 серпня.
3. Рекомендувати дирекції ЗОНІ №2 затвердити 3 групи продовженого дня.
4. Відділу освіти проаналізувати відвідуваність закладів дошкільної освіти міста 

дітьми і провести роботу з батьками щодо можливого відрахування дитини з 
даного закладу через систематичні пропуски чи не відвідування закладу без 
поважних причин.

5. Відділу освіти створити електронну чергу для зарахування дітей у дошкільні 
заклади.

6. Директору Бурштинського МНВК попередити своїх працівників про можливі 
істотні зміни оплати праці з вересня 2020 року у зв’язку з можливим не відкриттям 
груп 10-х класів (при наявності учнів не менше 70 чоловік).

Голова комісії Мазур І.М

Протокол № 6 від 16 .06.2020 р.


