
                                                                                   
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 червня 2020 року                                                                                             № 03/97-20 

м.Бурштин 

 

Про затвердження планової мережі  

закладів освіти м. Бурштина 

на 2020/2021 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», 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 рішенням 

міської ради № 10/85-19 від 20.12.2019 р. «Про максимальне приведення фактичної мережі 

закладів загальної середньої освіти м.Бурштин до формули розрахунку освітньої субвенції», 

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, врахувавши рекомендації 

постійних депутатських комісій, міська рада  

вирішила: 

1. Привести планову мережу закладів освіти 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». 

2. Рекомендувати директору ЗОШ №2 Наталії Бойчук передбачити на 2020/2021 

навчальний рік 3 групи продовженого дня. 

3. Директору Бурштинського МНВК Михайлу Войцехіву попередити 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). 



4. Призупинити освітній процес у дошкільному підрозділі Бурштинського навчально -

виховного комплексу та Вигівського навчально - виховного комплексу з 01.09.2020 на 

2020/2021 навчальний рік. 

5. Затвердити планову мережу закладів дошкільної освіти міста Бурштина на 2020/2021 

навчальний рік. (додаток №5). 

6. Відділу освіти і науки Бурштинської міської ради 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. 

7. Відділу освіти і  науки Бурштинської міської ради створити електронну чергу для 

зарахування дітей у дошкільні заклади. 

8. Відділу освіти і науки  Бурштинської міської ради до 25 серпня 2020 року подати 

мережу закладів освіти м. Бурштина на 2020/2021 навчальний рік на затвердження міською 

радою з врахуванням пунктів 1-4,8 даного рішення. 

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

гуманітарної політики Ірину Мазур та заступника міського голови Надію Кицелу. 

 

 

 

Міський голова        Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 5 

до рішення міської ради 

від 26.06.2020 № 03/97-20 

 

 

 

ПЛАНОВА МЕРЕЖА 

закладів дошкільної освіти міста Бурштина 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

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

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

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

4. Бурштинський ДНЗ № 6 6 груп − 139 дітей; 

 Всього: 21 група − 490 дітей. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                    Богдан Рибчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


