
Проєкт рішення 

 

Від 18.08.2020                                                                                                             № 2162 

 

Про затвердження фактичної мережі 

закладів освітим. 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, рішення міської ради №  03/97-20 від 

26.06.2020 рокуміська рада вирішила: 

 

1. Затвердитифактичну мережу закладів освіти міста Бурштина на 2020/2021 

навчальний рік: 

1.1. Фактичну мережу закладів загальної середньої освіти на 2020/2021 н. р.(додаток 

№1). 

1.2. Фактичну мережу Бурштинського міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату на 2020/2021 н. р. (додаток №2). 

1.3. Фактичну мережу інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти міста 

Бурштина на 2020/2021 навчальний рік (додаток №3). 

1.4. Фактичну мережу груп продовженого дня у закладах загальної середньої освіти 

міста Бурштина на 2020/2021 навчальний рік (додаток №4). 

1.5. Фактичну мережу закладів дошкільної освіти міста Бурштина на 2020/2021 н. р. 

(додаток №5). 

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

01.09.2020 р. на 2020-2021 навчальний рік. 

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

гуманітарної політики І.Мазур та заступника міського голови Н.Кицелу. 

 

 
Міський голова        Роксолана Джура 

 

 
Начальник відділу освіти і науки _______________ І. Томин 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови  _______________ Н. Кицела 

 

Юридичний відділ   _______________ 

 

Фінансовий відділ   _______________ 

 



 

 

Додаток 1 

до рішення міської ради 

від ________ 2020 № ___ 

 

ФАКТИЧНАМЕРЕЖА 

закладів загальної середньої освіти міста Бурштина 

на 17.08.2020 року на 2020/2021 навчальний рік 

 

1. Бурштинська гімназія 223 учнів, 9 класів; 

2. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 213 учнів, 10 класів; 

3. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 628 учнів, 25 класів; 

4. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 558 учнів, 23 класи; 

5. Бурштинський НВК 158 учнів 7 класів 

 Всього: 1780учень, 74 класів. 

 

 

 

 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

від _______ 2020 № ___ 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

Бурштинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

1. Бурштинський МНВК 3 гр. 10 кл. 

4 гр. 11 кл. 

49 учнів 

65 учнів 

 

 

 

Додаток 3 

до рішення міської ради 

від _______ 2020 № ___ 

 

                                                              ФАКТИЧНАМЕРЕЖА 

інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти міста Бурштина 

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 0 0 

 Всього: 14 класів 17 учнів 

 

 



 

 

Додаток 4 

до рішення міської ради 

від ________ 2020 № ___ 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

груп продовженого дня у закладах загальної середньої освіти міста Бурштина 

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.), 102 учнів, 

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

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

 Всього: 7 груп (6 ст.), 192 учнів. 

 

 

 

 

 

Додаток 5 

до рішення міської ради 

від ________ 2020 № ___ 

 

ФАКТИЧНА 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 − 159 дітей, 

3. Бурштинський ДНЗ № 3 6 груп − 104 дітей, 

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

5. Бурштинський НВК 1 група -20 дітей 

 Всього: 22 група − 468дітей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до  проєкту рішення Бурштинської міської ради  

 

«Про затвердження фактичної мережі закладів освіти м.Бурштина на 2020-2021 рік» 

  

1. Розробником проєкту рішення є  відділ освіти і науки Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

Проєкт рішення розроблено на виконання пункту 2 рішення міської ради № 03/97-20 від 

26.06.2020 р. «Про затвердження планової мережі закладів освіти м. Бурштина на 2020/2021 

навчальний рік». 

3. Метою прийняття рішення є затвердження мережі закладів освіти на 2020-2021 

навчальний рік відповідно до показників бюджету. 

5. Проєкт рішення розроблено 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». 

Прийняття рішення дозволить планувати використання бюджетних коштів для закладів 

освіти на 2020-2021 навчальний рік. 

6. Доповідач – Томин Іванна Степанівна, начальник відділу освіти і науки. 

 

 

Начальник відділу освіти і науки      Іванна Томин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


