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                                               РІШЕННЯ    

 

 

Від 29.10.2019 р.                              м. Бурштин                                                 № 1835  

 

 

Про максимальне приведення  

фактичної мережі закладів загальної 

середньої освіти м. Бурштин до  

формули розрахунку освітньої 

субвенції 
 

У зв’язку із фінансовою незабезпеченістю щодо виплати заробітної плати 

працівникам закладів загальної середньої освіти м. Бурштин ,  врахувавши рекомендації 

засідання робочої групи з питань формування проекту рішення міської ради про бюджет м. 

Бурштин на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021 та 2022 роки, листи відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради від 23.10.2019 № 01-16 та Міністерства фінансів України від 

21.10.2019 № 7953/0/1-19/01-028 керуючись ст. 51 Бюджетного кодексу України, ст. 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  врахувавши рекомендації комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку, міська рада 

вирішила: 

1. З 01.01.2020 року: 

1.1.  призупинити навчання в 10 класі Бурштинської ЗОШ I-III ст. № 1; 

1.2. утворити в Бурштинській ЗОШ I-III ст. № 2 на паралелі третіх класів, де 

навчається 64 учні, два класи замість трьох (рекомендувавши закладу освіти провести бесіду 

з батьками про переведення 4-х учнів в інші ЗЗСО); 

1.3..об’єднати паралелі третіх класів у Бурштинській  ЗОШ I-III ст. № 3 

(рекомендувавши закладу освіти провести бесіду з батьками про переведення 7-ми учнів в 

інші ЗЗСО); 

1.4. об’єднати паралелі третіх класів у Бурштинському НВК (рекомендувавши закладу 

освіти провести бесіду з батьками про переведення 7-ми учнів в інші ЗЗСО); 

1.5. об’єднати паралелі дев’ятих класів у Бурштинській  ЗОШ I-III ст. № 3 

(рекомендувавши закладу освіти провести бесіду з батьками про переведення 4-х учнів в 

інші ЗЗСО); 

1.6.об’єднати паралелі шостих класів у Бурштинській гімназії  (рекомендувавши 

закладу освіти провести бесіду з батьками про переведення 7-ми учнів в інші ЗЗСО). 

2. З 01.09.2020 року: 

2.1. здійснювати набір учнів у 5-й клас Бурштинської гімназії з розрахунку 1 клас на 

паралелі (не менше 25 учнів); 

2.2. здійснювати набір учнів у 1-й клас Бурштинського НВК з розрахунку 1 клас на 

паралелі (не менше 25 учнів); 

2.3. здійснювати набір учнів у 5-й клас Бурштинської ЗОШ I-III ст. № 1, Бурштинської 

ЗОШ I-III ст. № 2, Бурштинської  ЗОШ I-III ст. № 3 з розрахунку не менше 25 учнів на клас;  

2.4. здійснювати набір учнів у 10-й клас Бурштинської ЗОШ I-III ст. № 1, 

Бурштинської ЗОШ I-III ст. № 2, Бурштинської  ЗОШ I-III ст. № 3 з розрахунку не менше 20 

учнів на клас. 

 

3. .Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Н. Кицелу та голову постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку В. 

Рика.  

 

 

Міський голова                                                                                                  Роксолана Джура 


