
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 січня 2021 року                                                                                      № 12/7-21 

м.Бурштин 

  

Про затвердження фактичної мережі  

закладів освіти Бурштинської  

територіальної громади   

на 2020-2021 навчальний рік 
 

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

«Про дошкільну освіту», на підставі ст.ст. 32 та 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. № 367 (далі – 

Порядок зарахування), керуючись рішеннями міської ради № 07/101-20 від 31.08.2020 р. 

«Про затвердження фактичної мережі закладів освіти м.Бурштина на 2020/2021 навчальний 

рік», № 01/4-20 від 23.12.2020 р. «Про безоплатне прийняття майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, міста Галицького району у комунальну власність Бурштинської 

територіальної громади», № 02/5-20 від 30.12.2020 р. «Про внесення змін (технічна правка) 

до рішення міської ради від 23.12.2020 р. № 01/4-20 «Про безоплатне прийняття майна зі 

спільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району у комунальну 

власність Бурштинської територіальної громади»», № 03/5-20 від 30.12.2020 р. «Про 

безоплатне прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сіл, міста 

Рогатинського району у комунальну власність Бурштинської територіальної громади», з 

метою впорядкування мережі закладів освіти, ефективного використання наявних 

приміщень, економії бюджетних коштів, враховуючи дані первинного обліку дітей 

шкільного віку в межах територій обслуговування закладів загальної середньої освіти, міська 

рада  

вирішила: 

1. Внести зміни в рішення міської ради від 30.12.2020 р. № 03/5-20 «Про безоплатне 

прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сіл, міста Рогатинського 

району у комунальну власність Бурштинської територіальної громади», додавши після 

пункту 19 пункт 19.1., 19.2, 19.3, 19.4, 19.5 та викласти їх у такій редакції: 

19.1.: «Сарниківську філію І-ІІ ступенів Верхньолипицького ліцею Рогатинської 

районної ради Івано-Франківської області приєднати до Слобідського навчально-виховного 

комплексу Бурштинської міської ради Івано-Франківської області як структурний підрозділ 

(філію) Слобідського НВК»; 

19.2: «Перейменувати Сарниківську філію І-ІІ ступенів Верхньолипицького ліцею 

Рогатинської районної ради Івано-Франківської області у Сарниківську філію І-ІІступенів 



Слобідського навчально-виховного комплексу Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області»; 

19.3: «Внести Зміни до Статуту Слобідського навчально-виховного комплексу 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області та викласти його у новій редакції 

(додається)»; 

19.4.: «Затвердити Положення про Сарниківську філію І-ІІ ступенів Слобідського 

навчально-виховного комплексу Бурштинської міської ради Івано-Франківської області»; 

19.5.: «Доручити відділу освіти і науки виплатити заробітну плату працівникам 

Сарниківської філії Слобідського навчально-виховного комплексу за січень 2021 р.». 

2. Пункти 17.2, 18.2 рішення міської ради № 03/5-20 від 30.12.2020 «Про безоплатне 

прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сіл, міста Рогатинського 

району у комунальну власність Бурштинської територіальної громади» вважати такими, що 

втратили чинність. 

3. Затвердити фактичну мережу закладів освіти Бурштинської територіальної громади 

на 2020/2021 навчальний рік: 

3.1. Фактичну мережу закладів загальної середньої освіти на 2020/2021 н. р. з 

01.01.2021 (додаток 1). 

3.2. Фактичну мережу Бурштинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

на 2020/2021 н. р. з 01.01.2021 (додаток 2). 

3.3. Фактичну мережу інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади на 2020/2021 навчальний рік з 01.01.2021 (додаток 3). 

3.4. Фактичну мережу груп подовженого дня у закладах загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади на 2020/2021 навчальний рік з 01.01.2021 (додаток 4). 

3.5. Фактичну мережу закладів дошкільної освіти Бурштинської територіальної 

громади на 2020/2021 н. р. з 01.01.2021 (додаток 5). 

4. Призупинити освітній процес у Вигівському навчально-виховному комплексі з 

01.01.2021 на 2020-2021 навчальний рік.  

5. Дозволити Бурштинській гімназії здійснювати поділ 5 (1 гімназійного) та 8 (4 

гімназійного) класів на групи при вивченні математики. 

6. Рішення міської ради № 07/101-20 від 31.08.2020 «Про затвердження фактичної 

мережі закладів освіти м.Бурштина на 2020/2021 навчальний рік» вважати таким, що 

втратило чинність. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії ради з питань 

гуманітарної сфери Ігоря Харіва та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Володимира Чуйка.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

  



Додаток №1 

до рішення міської ради  
від 26.01.2021 № 12/7-21 

 

 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

закладів загальної середньої освіти Бурштинської територіальної громади 

на 2020/2021 навчальний рік 
 

1. Бурштинська гімназія 219 учнів, 9 класів; 

2. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 212 учнів, 10 класів; 

3. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 620 учнів, 25 класів; 

4. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 553 учнів, 23 класи; 

5. Бурштинський НВК 152 учнів, 7 класів; 

6. Бовшівська ЗОШ І-ІІ ступенів 98 учнів, 9 класів; 

7. Дем’янівська ЗОШ І-ІІ ступенів 59 учнів, 8 класів; 

8. Задністрянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 166 учнів, 11 класів; 

9. Насташинська ЗОШ І-ІІ ступенів 71 учень, 7 класів; 

10. Новомартинівський НВК  72 учні, 9 класів; 

11. Сарниківська філія І-ІІ ступенів 31 учень, 2 класи; 

12. Слобідський НВК 51 учень, 8 класів; 

13. Старомартинівська ЗОШ І-ІІ ступенів  20 учнів, 3 класи; 

14. Юнашківська початкова школа 20 учнів, 2 класи; 

 Всього: 2344 учнів, 133 класи. 

 

 

 

 

Секретар ради                         Роман Іванюк 

  



Додаток №2 

до рішення міської ради  
від 26.01.2021 № 12/7-21 

 

 

 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

Бурштинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

на 2020/2021 навчальний рік 

 
 

1. Бурштинський МНВК 3 групи 10 кл., 69 учнів; 

  4 групи 11 кл., 65 учнів; 

 Всього: 7 груп 134 учні. 

 

 

 

 

Секретар ради    Роман Іванюк 

  



Додаток №3 

до рішення міської ради  
від 26.01.2021 № 12/7-21 

 

 

 

 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти  

Бурштинської територіальної громади 

на 2020/2021 навчальний рік 
 

1. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 5 класів,  6 учнів; 

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

3. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 7 класів, 9 учнів; 

4. Бурштинський НВК 1 клас, 1 учень; 

5. Задністрянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 2 класи, 2 учні; 

 Всього: 17 класів, 20 учнів. 

 

 

 

 

 

Секретар ради                             Роман Іванюк 

  



Додаток №4 

до рішення міської ради  
від 26.01.2021 № 12/7-21 

 

 

 

 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

груп подовженого дня у закладах загальної середньої освіти  

Бурштинської територіальної громади 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

1. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 1 група (1 ст.), 30 учнів; 

2. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 4 групи (3 ст.), 100 учнів; 

3. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 1 група (1 ст.), 30 учнів; 

4. Бурштинський НВК 1 група (1 ст.), 30 учнів; 

5. Бовшівська ЗОШ І-ІІ ступенів 1 група (1 ст.), 30 учнів; 

6. Задністрянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 1 група (1 ст.), 30 учнів; 

 Всього: 9 груп (8 ст.), 250 учнів. 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                 Роман Іванюк 

  



Додаток №5 

до рішення міської ради  
від 26.01.2021 № 12/7-21 

 

 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

закладів дошкільної освіти Бурштинської територіальної громади 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

1. Бурштинський ДНЗ № 1 2 групи,  48 дітей; 

2. Бурштинський ДНЗ № 2 7 груп,  159 дітей; 

3. Бурштинський ДНЗ № 3 6 груп,  142 дітей; 

4. Бурштинський ДНЗ № 6 6 груп, 137 дітей; 

5 Бурштинський НВК 1 група, 20 дітей; 

6 Бовшівський ЗДО 2 групи, 30 дітей; 

7 Дем’янівський ЗДО 2 групи, 30 дітей; 

8 Задністрянський ЗДО 3 групи, 53 дітей; 

9 Насташинський ЗДО 1 група, 16 дітей; 

10 Новомартинівський НВК 1 група, 18 дітей; 

11 Слобідський НВК 1 група, 20 дітей; 

 Всього: 32 групи, 673 дітей. 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                             Роман Іванюк 


