
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29 червня 2021 року                                                                                          № 10/14-21 

м.Бурштин 

  

Про роботу відділу освіти і науки  

Бурштинської міської ради  

за 2020-2021 навчальний рік  
 

 

Розглянувши інформацію відділу освіти і науки про роботу за 2020-2021 навчальний 

рік, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Інформацію про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2020-

2021 навчальний рік взяти до відома (відповідно до додатку). 

2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення 

покласти на начальника відділу освіти і науки Бурштинської міської ради Іванну Томин. 

3. 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 

до рішення міської ради  
від 29.06.2021 № 10/14-21 

 

Інформація 

про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради 

за 2020-2021 навчальний рік 

 

Вступ 

 

Система освіти Бурштинської ТГ з 01.01.2021 року налічує 14 закладів загальної 

середньої освіти, у яких протягом 2020-2021 н.р. навчалися  2344  учнів, зокрема: 

- Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – 212 учнів (10 класів); середня 

наповнюваність – 21,2; 

- Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 620 учнів (25 класів); середня 

наповнюваність – 24,8; 

- Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – 553 учні (23 класи); середня наповнюваність 

– 24,04; 

- Бурштинська гімназія – 219 учнів (19 класів); середня наповнюваність класів – 24,33; 

- Бурштинський НВК – 152 учні (7 класів); середня наповнюваність класів – 21,71; 

- Бовшівська ЗОШ І-ІІ ст. – 98 учнів (9 класів); середня наповнюваність –  10,89;  

- Дем’янівська ЗОШ І-ІІ ст. – 59 учнів (8 класів); середня наповнюваність – 7,38; 

- Задністрянська ЗОШ І-ІІІ ст. – 166 учнів (11 класів); середня наповнюваність – 15,09; 

- Насташинська ЗОШ І-ІІ ст. – 71 учень (7 класів); середня наповнюваність – 10,1; 

- Новомартинівський НВК – 72 учнів (9 класів); середня наповнюваність – 8,0; 

- Слобідський НВК – 51 учень (8 класів); середня наповнюваність – 6,38; 

- Старомартинівська ЗОШ І-ІІ ст.  – 20 учнів (3 класи); середня наповнюваність – 6,67; 

- Сарниківська філія Слобідського НВК – 31 учень (2 класи); середня наповнюваність – 

15,5; 

- Юнашківська початкова школа – 20 учнів (2 класи), середня наповнюваність –  10,0; 

 

Середня наповнюваність класів у ЗЗСО Бурштинської територіальної громади складає 

17,6 учнів при розрахунковій наповнюваності 18 учнів. 

 

Для приведення фактичної мережі ЗЗСО до відповідності з розрахунковою наповнюваністю 

класів відповідно до листа департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-

Франківської ОДА від 18.03.2021 р. №298/01-13.02.1  прийнято рішення про реорганізацію 

закладів загальної середньої освіти громади (рішення від 30.03.2021 р. № 01/10-21), створено 

опорні заклади освіти (рішення від 30.03.2021 № 02/10-21). 

 

Планова мережа класів та учнів шкіл на 2021-2021 н.р. (відповідно до рішення від 

30.03.2021 р. № 01/10-21),) передбачає:  

- Бурштинська гімназія №1 – 200 учнів (9 класів); середня наповнюваність – 22,22; 

- Бурштинський ліцей №2 – 1034 учнів (42 класи); середня наповнюваність – 24,62; 

 Насташинська філія – 70 учнів (7 класів); середня наповнюваність – 10,0; 

 Слобідська філія – 81 учень (9 класів); середня наповнюваність – 9,0; 

 Юнашківська філія  – 18 учнів (2 класи), середня наповнюваність –  9,0; 

Разом по опорному закладу освіти (з філіями): 1203 учнів, 60 класів, середня 

наповнюваність – 20,05. 

- Бурштинський ліцей №3 – 563 учні (23 класи); середня наповнюваність – 24,48; 

 Дем’янівська філія – 58 учнів (6 класів); середня наповнюваність – 9,67; 

 Новомартинівська філія – 92 учні (9 класів); середня наповнюваність – 10,22; 

Разом по опорному закладу освіти (з філіями): 713 учнів, 38 класів, середня 

наповнюваність – 18,76. 



- Бовшівська гімназія – 93 учнів (9 класів); середня наповнюваність –  10,33;  

- Задністрянський ліцей – 167 учнів (11 класів); середня наповнюваність – 15,18; 

Планова середня наповнюваність класів у ЗЗСО Бурштинської територіальної громади 

на 2021-2022 навчальний рік складатиме 18,71 учнів при розрахунковій наповнюваності 18 

учнів. 

Чисельність 1-х класів планується на рівні 257 учнів (15 класів), 5-х класів 242 учні (12 

класів), 9-х класів – 220 учнів (11 класів), 10-х класів – 81 учень (4 класи), 11-х класів – 84 

учні (4 класи). 

 

У 2020-2021 н.р. випускників 9-х класів – 228 учнів, з них отримали свідоцтво про 

базову середню освіту з відзнакою – 34. 

Випускників 11-их класів – 75 учнів (5 класів), з них отримали свідоцтво про повну 

загальну середню освіту з відзнакою - 13, нагороджені золотою медаллю - 13, нагороджені 

срібною медаллю - 0. 

Відповідно до наказу МОН від 3 березня 2021 року №273, у 2020/2021 навчальному 

році від проходження ДПА звільнено учнів 4-х та 9-х класів. 

Відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (щодо окремих питань завершення 

2020/2021 навчального року від проходження державної підсумкової атестації звільнено 

випускників 11 класу. Водночас вони мали право пройти її за власним бажанням. 

 

До освітньої мережі громади також належать: 

-  заклади дошкільної освіти – 8; 

- міжшкільний навчально-виробничий комбінат – 1 (134 учні); 

Дошкільна освіта в громаді представлена 8 закладами, а також трьома навчально-

виховними комплексами. У 2020-2021 навчальному році  у закладах дошкільної освіти 

функціонувало 32 групи, в яких навчалися  та виховувалися 673 дітей. 

У 2020-2021 навчальному році зусилля відділу освіти і науки, керівників установ 

освіти зосереджені на реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти, подоланні наявних 

проблем та виконанні перспективних завдань, викладених у Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 

2016 року № 988-р, Програмі розвитку освіти міста Бурштина на 2017, 2018, 2019, 2020 рік, 

Програмі розвитку освіти Бурштинської ТГ на 2021-2025 роки.. 

Базовим завданням для освітян міста є забезпечення рівного доступу до здобуття 

якісної освіти та подальше утвердження її національного характеру, підготовка до роботи в 

умовах реалізації вимог нового законодавства з питань освіти. 

 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

Динаміка народжуваності дітей у місті продовжує знижуватися. Так, станом на 

31.01.2021 р.  на обліку перебувало 1273 дітей дошкільного віку: 245 дітей віком від 5 до 6 

років, 247 – віком від 4 до 5 років, 181 – від 3 до 4 років, 205 – від 2 до 3 років, 125– від 1 до 2 

років. 

Контроль за станом здоров’я дітей у дошкільних закладах забезпечують 8 медичних 

сестри, психологічний супровід виховання дітей забезпечують 3 практичні психологи. 

Основною умовою для підвищення опору дитячого організму до захворювань, 

збереження та зміцнення їх здоров’я, нормального росту й розвитку дітей є забезпечення 

збалансованого харчування.  

Належна увага приділяється організації харчування дітей. У дошкільних закладах 

організовано триразове харчування.  

Вартість харчування у ЗДО (батьківська плата): 

- для груп раннього віку та дітей раннього віку у різновікових групах (місто) – 60 %, 

що складає 15 грн.; 



-  для дошкільних груп (місто) – 60 %, що складає 18 грн.;  

-  для груп раннього віку та дітей раннього віку у різновікових групах (село) - 40 %, 

що складає 10 грн.;  

-  для дошкільних груп (село) – 40 %, що складає 12 грн. 

Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується виконанням 

програм розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»; виховання і навчання 

дітей від 2 до 7 років «Дитина»; розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». 

Дошкільні заклади працюють за фізкультурно-оздоровчим, розвивально-

пізнавальним, екологічним, художньо-естетичним напрямами. 

Освітній процес у ЗДО здійснює 87 педагогічних працівників. 

Триває робота зі створення електронної черги для закладів дошкільної освіти 

громади: визначено програмний комплекс для роботи з електронною чергою (портал 

«Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» https://reg.isuo.org),  відбувається 

тестування інформаційної системи. 

Розвивальне предметно-ігрове середовище в дошкільних навчальних закладах ще не 

повною мірою відповідає вимогам навчально-методичного, матеріально-технічного 

забезпечення.  

В дошкільній освіті залишається ряд проблемних питань: 

– збереження та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів; 

– зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів в частині 

забезпечення їх кухонним та технологічним обладнанням, спортивним інвентарем, дитячими 

меблями та м’яким інвентарем; 

– забезпечення оптимального підходу до якісного збалансованого харчування, 

зокрема дієтичного; 

– вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному віці; 

– забезпечення якісного психологічного супроводу розвитку дитини.  

 

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

Важливі завдання стоять перед відділом освіти і науки та педагогічними колективами 

міста у сфері подальшого розвитку загальної середньої освіти. 

Відділ освіти і науки систематично здійснює моніторинг мережі навчальних закладів, 

тенденцій її розвитку як в розрізі учнівського контингенту, так і в розрізі формування класів.  

Протягом минулого навчального року спостерігалася невідповідність фактичної 

мережі закладів загальної середньої освіти наявному фінансовому ресурсу, яка полягала в 

тому, що середня наповнюваність класів у школах м.Бурштина (22,6 відповідно до 

затвердженої мережі на 2019-2020 н.р.) була менша за розрахункову наповнюваність класів 

(25), передбачену формулою розрахунку освітньої субвенції. Така ж проблема стосувалася й 

сільських шкіл, що були приєднані до освітнього округу Бурштинської ТГ. 

Для приведення фактичної мережі ЗЗСО до відповідності з розрахунковою 

наповнюваністю класів прийнято рішення про реорганізацію закладів загальної середньої 

освіти громади (рішення від 30.03.2021 р. № 01/10-21), створено опорні заклади освіти 

(рішення від 30.03.2021 № 02/10-21).    

Планова мережа класів та учнів шкіл на 2021-2021 н.р. (відповідно до рішення від 

30.03.2021 р. № 01/10-21),) передбачає:  

 

- Бурштинська гімназія №1 – 200 учнів (9 класів); середня наповнюваність – 22,22; 

- Бурштинський ліцей №2 – 1034 учнів (42 класи); середня наповнюваність – 24,62; 

 Насташинська філія – 70 учнів (7 класів); середня наповнюваність – 10,0; 

 Слобідська філія – 81 учень (9 класів); середня наповнюваність – 9,0; 

 Юнашківська філія  – 18 учнів (2 класи), середня наповнюваність –  9,0; 

Разом по опорному закладу освіти (з філіями): 1203 учнів, 60 класів, середня 

наповнюваність – 20,05. 

- Бурштинський ліцей №3 – 563 учні (23 класи); середня наповнюваність – 24,48; 

 Дем’янівська філія – 58 учнів (6 класів); середня наповнюваність – 9,67; 

https://reg.isuo.org/


 Новомартинівська філія – 92 учні (9 класів); середня наповнюваність – 10,22; 

Разом по опорному закладу освіти (з філіями): 713 учнів, 38 класів, середня 

наповнюваність – 18,76. 

- Бовшівська гімназія – 93 учнів (9 класів); середня наповнюваність –  10,33;  

- Задністрянський ліцей – 167 учнів (11 класів); середня наповнюваність – 15,18; 

 

Планова середня наповнюваність класів у ЗЗСО Бурштинської територіальної громади 

на 2021-2022 навчальний рік складатиме 18,71 учнів при розрахунковій наповнюваності 18 

учнів. 

Чисельність 1-х класів планується на рівні 257 учнів (15 класів), 5-х класів 242 учні (12 

класів), 9-х класів – 220 учнів (11 класів), 10-х класів – 81 учень (4 класи), 11-х класів – 84 

учні (4 класи). 

 

Прозорість та інформаційна відкритість закладів освіти.  

З 2017 р. відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту» оприлюднення даних про 

діяльність закладів освіти є обов’язковим. Перелік необхідних даних для публікації наведено 

у ст. 30 Закону. 

Відкритий доступ до інформації про діяльність навчальних закладів міста забезпечено 

на веб-сайтах закладів освіти та відділу освіти і науки. 

Власні веб-сайти мають 11 заклади загальної середньої освіти, зокрема: 

Буршинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – https://burschtyn-school1.e-schools.info/  

Буршинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – http://burshtyn-school2.if.sch.in.ua/  

Буршинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – http://burshtynska-shkola-3.mozello.com/;  

Буршинська гімназія – https://burgimnazia.e-schools.info/  

Бовшівська ЗОШ І-ІІ ст. - http://bovshiv.school.org.ua/;  

Дем’янівська ЗОШ І-ІІ ст. –   http://demyaniv.school.org.ua/;  

Задністрянська ЗОШ І-ІІІ ст. – http://zadnistr.school.org.ua/;  

Насташинська ЗОШ І-ІІ ст. –  http://nastashyne.school.org.ua/;  

Новомартинівський НВК – http://nmart.school.org.ua/;  

Слобідський НВК – http://sloboda.school.org.ua/;  

Юнашківська початкова школа https://schoolyunashkiv.e-schools.info/;  

 

Решта навчальних закладів (Бурштинський НВК, Старомартинівська ЗОШ, 

Сарниківська філія,  1 МНВК, 8 ЗДО) не мають власних веб-ресурсів через відсутність 

фахівців для їх адміністрування. Інформація по цих навчальних закладах відповідно до ст. 30 

Закону України «Про освіту» оприлюднюється на веб-сайті відділу освіти і науки - 

https://burosvita.com.ua/ (розділ «Публічна інформація»). 

Відділ освіти і науки здійснює систематичний моніторинг веб-сайтів закладів освіти 

міста щодо виконання ними вимог  законодавства з питань забезпечення прозорості та 

інформаційної відкритості. 

Окрім того, відділ освіти і науки забезпечує оприлюднення інформації на Єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua. Станом на 01.01.2021 р. оприлюднено 

22 набори даних. 

 

 

Підвіз учнів до місця навчання 

Здійснюється транспортними засобами, які перебувають на балансі Бурштинського 

МНВК, БурштинськоїЗОШ І-ІІІ ступенів №3 та Новомартинівського НВК. Загальна кількість 

учнів, які потребують підвозу – 236, фактично забезпечені підвезенням 217 учнів. За 

маршрутом с.Коростовичі – Бурштин – с.Коростовичі здійснюється підвіз 27 учнів, 

с.Куропатники – Бурштин – с.Куропатники – 25 учнів, с.Вигівка – Бурштин – с.Вигівка – 24 

учні, Вигода – Дем’янів – Бурштин – Вигода – 11 учнів, Тенетники – Старий Мартинів – 

Новий Мартинів – 44, Куничі – Юнашків – Насташине – 11 учнів, Юнашків – Насташине – 

Бурштин – Юнашків – 38 учнів, с.Демешківці – с.Придністров’я – с.Поплавники – 

https://burschtyn-school1.e-schools.info/
http://burshtyn-school2.if.sch.in.ua/
http://burshtynska-shkola-3.mozello.com/
https://burgimnazia.e-schools.info/
http://bovshiv.school.org.ua/
http://demyaniv.school.org.ua/
http://zadnistr.school.org.ua/
http://nastashyne.school.org.ua/
http://nmart.school.org.ua/
http://sloboda.school.org.ua/
https://schoolyunashkiv.e-schools.info/
https://burosvita.com.ua/


с.Більшівці – с. Слобідка Більшівцівська – с. Задністрянське – с.Бовшів – с.Задністрянське – 

37. 

 

Забезпеченість шкільними автобусами: 

 

№ 

з/п 

Марка 

автобуса 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Рік 

випуску 

автобуса 

Кількість 

посадкових 

місць Маршрут перевезення 

1 ПАЗ-3205  1992 16 

Несправний, не здійснює 

перевезень 

2 КаВЗ-685 АТ 44-02 АА 1980 20 

Несправний, не здійснює 

перевезень 

3 

КаВЗ-397652 

АТ (переданий 

з  відділу 

освіти 

Галицької 

РДА) АТ1890АС 2004 28 

Бурштин – Юнашків – 

Куничі – Насташине – 

Бурштин 

4 ХАЗ-3250 АТ0789ВВ 2010 25 

Тенетники – Старий 

Мартинів – Новий 

Мартинів 

5 

АТАМАN 

D093S2 АТ3991СМ 2020 31 

Бурштин-Коростовичі-

Бурштин, Бурштин-

Куропатники-Бурштин, 

Бурштин – Вигода – 

Вигівка – Бурштин  

 

Потреба в транспортних засобах для Бурштинської ТГ становить додатково 3 шкільних 

автобуси. 

 

 

Комп’ютеризація та використання 

інформаційно-комунікаційних технологій 

Забезпечено інформаційно-методичний супровід учасників освітнього процесу. З цією 

метою здійснюється підтримка сайту відділу освіти і науки (https://burosvita.com.ua/). Власні 

сайти мають 11 навчальних закладів  

Всі навчальні заклади громади оновили бази даних для державної інформаційної 

системи освіти (ДІСО) на початок 2020-2021 навчального року. 

На даний час всі навчальні заклади міста забезпечені комп’ютерною технікою, однак 

вона потребує суттєвого оновлення та модернізації.  

Кількість ноутбуків – 60 (2021 р.). 

 

 

 

Кількість 

ноутбуків 

з них 

не працюють 

використовуються 

в управлінсько-

господарській 

діяльності 

Всього: 
60 9 16 

- Задністрянська ЗОШ 6 0 3 

- Насташинська ЗОШ 2 1 0 

https://burosvita.com.ua/


- Бурштинська ЗОШ №1 9 0 2 

- Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 15 8 4 

- Бурштинська ЗОШ №3 14 0 3 

- Бурштинська гімназія 10 0 3 

- Бовшівська ЗОШ 0 0 0 

- Дем'янівська ЗОШ 2 0 0 

- Новомартинівський НВК 0 0 0 

- Слобідський НВК 1 0 0 

- Старомартинівська 0 0 0 

- Бурштинський НВК 0 0 0 

- Юнашківська початкова школа 1 0 1 

 

 

(дані взято з державної статистичної звітності – ЗНЗ-1 за 2020 р.) 

 

У зв’язку з карантинними обмеженням тривалий час освітній процес відбувався в 

дистанційному режимі, з використанням інформаційних технологій дистанційного навчання. 

Для підвищення якості навчання та викладання в дистанційному режимі необхідне 

суттєве оновлення компютерної техніки в закладах освіти, зокрема придбання ноутбуків.  

 На підтримку дистанційного навчання в школах територіальної громади відділом освіти і 

науки створено веб-ресурс «Технології дистанційного навчання» 

(https://sites.google.com/view/onlinelearningfeatures/).  

Триває робота зі створення електронної черги для закладів дошкільної освіти громади: 

визначено програмний комплекс для роботи з електронною чергою (портал «Електронна 

реєстрація в заклади дошкільної освіти» https://reg.isuo.org),  відбувається тестування 

інформаційної системи. 

Для забезпечення продовження інформатизації освіти необхідно: 

– формування та впровадження інформаційного освітнього середовища в системі 

освіти міста. 

– оновлення застарілого парку комп'ютерної техніки, зокрема придбання ноутбуків 

для технічного забезпечення освітнього процесу в дистанційному форматі; 

– використання систем інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері управління 

навчальними закладами, в тому числі й програмних продуктів для організації дистанційного 

навчання. 

 

 

Упровадження інклюзивної освіти 

Інклюзивна освіта – робота з дітьми з особливими освітніми потребами в закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти. 

У Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Бурштинському НВК, Задністрянській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів станом на 01.01.2021 р. функціонує 17 класів з інклюзивною формою навчання, в 

яких навчаються 19 дітей з ООП.  

Динаміка мережі інклюзивних класів 

Період 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кількість закладів освіти 1 2 3 3 5 

Кількість класів 1 3 8 11 17 

Кількість учнів з ООП 1 3 9 13 19 

https://sites.google.com/view/onlinelearningfeatures/
https://reg.isuo.org/


 

У закладах загальної середньої освіти громади на індивідуальній формі навчання за 

станом здоров’я навчається 7 дітей, що потребують корекції фізичного чи психоемоційного 

розвитку.  

Разом з тим у сільській місцевості є значна кількість учнів, які навчаються за 

індивідуальною формою через те, що в школах не вистачає учнів для створення класу 

(менше 5 учнів у класі), зокрема: 

 Дем’янівська ЗОШ І-ІІ ст. – 4 учнів у 3-му класі; 

 Старомартинівська ЗОШ І-ІІ ст.  – 2 учнів у 6 класі; 

 Насташинська ЗОШ І-ІІ ст. – 3 учнів у 7-му класі та 4 учнів у 8 класі (всього – 7 

учнів); 

 Слобідський НВК – 4 учнів у 8-му класі; 

 Сарниківська філія – 4 учнів у 2-му класі, 4 учнів у 4-му класі, 4 учнів у 5-му класі, 1 

учень у 7-му класі, 2 учні у 8-му класі, 4 учнів у 9-му класі (всього – 19 учнів);  

 Юнашківська початкова школа – 3 учнів у 1-му класі та 4 учнів у 3-му класі (всього – 

7 учнів). 

Загальна кількість учнів, які у 2020-2021 н.р. навчалися за індивідуальною формою 

через неможливість створити клас (менше 5 учнів у класі) – 43. 

 

Після проведення реорганізації закладів освіти відповідно до планової мережі кількість 

неповних класів зменшиться, зокрема: 

Насташинська філія Бурштинського ліцею №2 – 3 учнів у 8 класі, 4 учні у 9 класі; 

всього – 7 учнів; 

Юнашківська філія Бурштинського ліцею №2 – 3 учнів у 2 класі, 4 учнів у 4 класі, 

всього – 7 учнів; 

Дем’янівська філія Бурштинського ліцею№3  - 3 учнів у 3 класі, 4 учнів у 4 класі, 4 учні 

у 5 класі, всього – 12 учнів 

Загальна кількість учнів, які у 2021-2022 н.р. навчатимуться за індивідуальною формою 

через неможливість створити клас (менше 5 учнів у класі) – 26 учнів. Розглядається 

можливість організувати навчання для таких учнів у початковій школі у класах-комплектах. 

 

Актуальним залишається питання застосування психодіагностичного інструментарію 

та корекційних програм у роботі з вказаною категорією дітей, які, як правило, потребують 

адаптації (зміна характеру подачі матеріалу, без зміни змісту або концептуальної складності 

завдання), рідше, модифікації відповідно до індивідуальних особливостей дитини. 

Педагогічні працівники, які працюють з дітьми з ООП, беруть участь у школі педагогів 

інклюзивного навчання, що діє при Івано-Франківському ОІППО. 

В системі освіти міста на базі Бурштинського НВК та Бурштинської ЗОШ №3 діє 

2 логопедичних пункти, в зоні обслуговування яких знаходяться усі заклади дошкільної та 

загальної середньої освіти міста. Фактично працює логопедичний пункт на базі 

Бурштинського НВК, пункт на базі ЗОШ №3 тимчасово не працює через перебування 

логопеда в декретній відпустці. Логопеди міста надають допомогу дітям з порушеннями 

мовлення, а також проводять корекційно-розвиткові заняття з дітьми з ООП, які навчаються 

в інклюзивному класі. До роботи з дітьми з ООП в інклюзивних класах залучені також інші 

фахівці з корекційної педагогіки за цивільно-правовими договорами. 

Корекційні та консультативні послуги дітям з ООП Бурштинської ТГ забезпечує 

Інклюзивно-ресурсний центр м.Галича на умовах укладеної угоди про співпрацю.  

 

Раціональне збалансоване харчування – одна з  

найважливіших гарантій міцного здоров’я дитини 

Організація харчування в закладах освіти м. Бурштина здійснюється відповідно до 

чинного законодавства України.  

Безкоштовним харчуванням забезпечені учні 1-х класів закладів загальної середньої 

освіти. 



Забезпечено безоплатними обідами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р. № 856 

«Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах».  

Вартість харчування у ЗЗСО – 12 грн., для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, - 15 грн. 

Вартість харчування у ЗДО (батьківська плата): 

- для груп раннього віку та дітей раннього віку у різновікових групах (місто) – 60 %, 

що складає 15 грн.; 

-  для дошкільних груп (місто) – 60 %, що складає 18 грн.;  

-  для груп раннього віку та дітей раннього віку у різновікових групах (село) - 40 %, 

що складає 10 грн.;  

-  для дошкільних груп (село) – 40 %, що складає 12 грн. 

На сьогодні укладено договори на постачання харчових продуктів, в тому числі 

проведено  процедури закупівель через систему Prozorro. 

Відділом освіти і науки ведеться систематичний контроль за якістю харчування у ЗДО 

та ЗЗСО. 

Від оплати за харчування у ЗДО протягом 2021  року звільнено 119 дітей пільгових 

категорій, у т. ч. 21 дитина із сімей учасників АТО, 9 дітей з малозабезпечених сімей, 3 дітей, 

постраждалих від аварії на ЧАЕС, 5 дітей з інвалідністю, 2 дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 1 дітей, які за станом здоров’я не харчуються в ЗДО, 3 дитину, сім’я якої 

опинилась у складних життєвих обставинах, 1 дитина з сім’ї внутрішньо переміщених осіб, а 

також на 50% - 74 дітей з багатодітних сімей. 

Загальна кількість дітей пільгових категорій, охоплених гарячим харчуванням у 

ЗЗСО – 462, з них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 10; дітей з 

особливими освітніми потребами, в т.ч. й тих, які навчаються в інклюзивних класах – 33; 

малозабезпечених – 69; діти учасників АТО – 74; діти, що постраждали від аварії на 

Чорноюильській АЕС – 29; внутрішньо переміщені особи – 4, учні 1-го класу – 243. 

 

Зовнішнє незалежне оцінювання 

У 2021 р. в окрузі тестування м.Бурштина для складання ЗНО з української мови та 

літератури, історії України працював пункт тестування на базі Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2. Відділ освіти і науки в травні 2021 р. провів навчання та сертифікацію 

працівників пунктів тестування (70 осіб). 

У ЗНО з математики 28.05.2021 р. взяли участь 255 учасників, з української мови та 

літератури 01.06.2021 р. - 255 учасників, тестування з історії України складало 198 

учасників. Відповідно до розпорядження Івано-Франківської ОДА від 04.03.2021 р. № 59 

«Про підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році» на 

тестування з англійської мови, географії випускників шкіл м.Бурштина доставлено до 

пунктів тестування м.Рогатина. 

 

Робота з обдарованою молоддю 

Впродовж 2020-2021 н.р.  участь школярів громади в олімпіадах і конкурсах через 

карантинні обмеження була суттєво ускладнена. Протягом навчального року відбулось 

декілька творчих конкурсів у дистанційному форматі. 

Переможцями обласних творчих конкурсів у 2020-2021 н.р. став 1 танцювальний 

колектив Задністрянської ЗОШ «Дивоцвіт» (обласний конкурс хореографічних колективів), а 

також 2 учениць Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (обласний конкурс декоративно-

прикладного та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій рідний край»).  

У 2020-2021 р. стипендіатом Бурштинської міської ради була 1 учениця Бурштинської 

гімназії. 

 

 

 



Кадрове забезпечення 

У закладах загальної середньої освіти  громади працює 352 педагогічних працівники, 

у т.ч. 23 – за сумісництвом. Склад педпрацівників за кваліфікаційними категоріями: 

– вища категорія – 172 (56,8 %), 

– 1 категорія – 64 (21,1 %), 

– 2 категорія – 42 (13,9 %), 

– спеціаліст – 25 (8,2 %), 

Із загальної кількості педагогічних працівників мають звання «старший вчитель» - 60, 

«учитель-методист» – 9. 

Кількість учителів, які досягли пенсійного віку – 60 (в т.ч. 3 сумісники). 

У закладах дошкільної освіти працює 87 педагогічних працівників.  

Кількість вихователів, які досягли пенсійного віку – 9. 

У порівнянні з минулим навчальним роком значно зріз професійний рівень педагогічних 

працівників міста. 

 

Основні проблеми відділу освіти і науки, 

які потребують вирішення у 2021-2022 навчальному році 

 

1. Створення нового освітнього простору для 1-х класів НУШ, а саме: закупівля 

меблів, оргтехніки, дидактичних матеріалів. 

2. Виконання планових ремонтних робіт закладів освіти; 

3. Задністрянський ліцей, Бовшівська гімназія, Задністрянський заклад дошкільної 

освіти та  Слобідська філія  потребують ремонту тепломережі та переходу на альтернативні 

види теплопостачання, а також встановлення теплових лічильників . 

4. Провести вимірювання опору розтікання і  заземлення електромережі та 

устаткування  в Бурштинських ліцеях №2 та №3. 

5. В умовах створення мережі опорних шкіл та їх філій підвезення учнів та 

педагогічних працівників сільської місцевості, що проживають за межею пішохідної 

доступності до навчальних закладів, до місця навчання (роботи) і додому повинно бути 

належно організовано і є дуже важливою складовою надання освітніх послуг. Необхідно 

закупити щонайменше 2 автобуси для підвозу учнів за маршрутом: Сарники-Слобода-

Сарники  та довіз учнів до Задністрянського ліцею із сіл, що територіально не входять до 

скдаду Бурштинської ТГ 

6. Виготовити технічну документацію на будівлі закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти.  

7. Здійснити розподіл території обслуговування за ЗЗСО з урахуванням процесу 

реорганізації відповідно до рішень міської ради від 30.03.2021 р. № 01/10-21 «Про 

перейменування та реорганізацію  закладів загальної середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади» та від 30.03.2021 р. № 02/10-21 «Про визначення опорних закладів 

освіти Бурштинської територіальної громади». 

8. Завершити процес формування електронної черги в закладах дошкільної освіти. 

9. Забезпечити раціональне комплектування мережі класів, груп подовженого дня, 

оформлення документів на індивідуальне, інклюзивне навчання та навчання за іншими 

формами здобуття освіти в ЗЗСО. 

10. Завершити комплектацію закладів освіти педагогічними кадрами до 01.09.2021 р. 

та провести тарифікацію заробітної плати працівників закладів освіти. 

11. Проаналізувати стан проходження профілактичних медичних оглядів учнів та 

педагогічних працівників. 

12. Продовжити роботу щодо забезпечення архітектурної доступності закладів освіти 

для осіб з ООП. 

 

 

 

 



 

Фінансовий звіт відділу освіти і науки Бурштинської міської ради  за 2020 рік 

 

Заробітна плата з нарахуваннями (ЗДО, місцевий бюджет) 

Затверджений 

план на 2020 рік  

Використано у 2020р. Різниця  

 12125250,0 11393538,0 + 731712,0 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  

ЗДО, місцевий бюджет 

 

 

 

 

А саме: 

Придбали- вогнегасників на  суму-3195,00 

Шкільна документація-2470,00 

Матеріали для поточного ремонту у ЗДО 

(крани,змішувачі,ремкомплекти) -5636,00 

Дезинфікуючі , гігієнічні засоби(маски,рукавиці, рушники, серветки)-179764,00 

Матеріали для поточного ремонту гарячої води у ЗДО №6-39383,00 

 

Медикаменти та перев’язувальні  матеріали 

ЗДО, місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

 

А саме: 

Фармацевтична продукція-5694,00 

Термометри інфрачервоні-18000,00 

Вироби першої необхідності  при COVID-19-45000,00 

 

Продукти харчування 

ЗДО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2020 рік 

Використано у 2020р. Різниця  

 932950,0 283324,00 +649626,0 

Оплата послуг, крім комунальних 

 

ЗДО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2020 рік 

Використано у 2020р. Різниця  

 140010,0 79939,00 +60071 

А саме:  

плата за інтернет-6600,00 

Пере заправка вогнегасників-3153,00 

Проведення поточного ремонту ЗДО №1-1812,00 

Проведення  дезінфекції-13463,00 

Проведення  поточного ремонту системи теплої води у ДНЗ №6-54911,00 

 

 

Затверджений 

план на 2020 рік 

 Використано у 2020р. Різниця 

 49370,0 230448,67 -181077,67 

  

Затверджений 

план на 2020 

рік 

Використано у 2020р. Різниця  

6500,00 68694,00 -62194,0 



 

Відрядні 

ЗДО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2020 рік 

Використано у 2020р. Різниця  

10620,0 3360,00 +7260,0 

   

 

Оплата теплопостачання 

ЗДО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2020 рік 

Використано у 2020р. Різниця  

 602600,00 441424,00 +161176 

   

 

Оплата водопостачання та водовідведення 

ЗДО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2020 рік 

Використано у 2020р. Різниця  

 143770,0 89222,00 +54548,0 

   

 

Оплата електроенергії 

ЗДО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2020 рік 

Використано у 2020р. Різниця  

 350164,0 171319,00 +178845,0 

   

 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг( вивіз сміття) 

ЗДО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2020 

рік 

Використано у 2020р. Різниця  

 9201,0 6376,00 +2825,0 

 

Заробітна плата з нарахуваннями (ЗЗСО) 

   Затверджений план на 2020 

рік 

Використано у 2020р. Різниця  

Всього Субвенц

ія 

Місцев

ий 

бюдже

т 

Всього Субвенц

ія 

Місцев

ий 

бюдже

т 

 - 1785630,0 

 

3135193

9 

 

2569814

7,0 

 

565379

2,0 

3313756

9,0 

2505630

0,0 

808126

9,0 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  

ЗЗСО, місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

    Затверджений 

план на 2020 рік 

Використано 2020р. Різниця  

 127100,0 237725,00 -110625 



А саме придбали: 

Миючі та дезінфікуючі-24000,00 

Засоби першої необхідності при COVID-19-101430.00 

Шкільна документація-18610,00 

Матеріали для поточного ремонту-33000,00       

Господарські матеріали-33890,00 

Вогнегасники-6795,00 

Канцелярське приладдя-20000,00 

                                    

Медикаменти та перев’язувальні  матеріали 

ЗЗСО, місцевий бюджет 

 

 

 

 

Продукти харчування 

ЗЗСО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2020 рік 

Використано у 2020р. Різниця  

 833562,0 278342,00 +555220,0 

 

Оплата послуг, крім комунальних 

ЗЗСО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2020 рік 

Використано у 

2020 

Різниця  

 122650,0 118621,00 +4029 

А саме:  

Послуги інтернету-13650,00 

Послуги зв’язку-7000,00 

Дератизація, дизенфекція-32226,00 

Пере заправка вогнегасників-8645,00 

Курсова підготовка по охороні праці-8000,00 

Програмне забезпечення та консультаційні години-49100,00 
 

Видатки на відрядження  

ЗЗСО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2020 рік 

Використано 

у2020 

Різниця  

32500,0 7470,00 +25030 
 

Оплата теплопостачання 

ЗЗСО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2020 рік 

 Використано у 

2020р. 

Різниця  

 816248,0 675171,00 + 141077,0 
 

Оплата водопостачання та водовідведення 

ЗЗСО, місцевий бюджет 

  Затверджений 

план на 2020 рік 

Використано у 

2020р. 

Різниця  

132575,0 73832,00 +58743 
 

Оплата електроенергії  

ЗЗСО, місцевий бюджет 

  Затверджений Використано у Різниця  

  Затверджений 

план на 2020 рік 

Використано у 2020р. Різниця  

 20500,0 25690,00 -5190,0 



план на 2020 рік 2020р. 

 316192,0 195785,00 +120407 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг( вивіз сміття) 

ЗЗСО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2020 

рік 

Використано у 2020р. Різниця  

 31707,0 22485,00 +9221,0 

 

Інші  програми та заходи у сфері освіти   «Програма розвитку освіти» 

 Затверджений 

план на 2020 рік 

Використано у 2020р. Різниця  

 100000,0 79764,00 +20236,0 

А саме:  

Придбали свідоцтва для нагородження учасників конкурсів та олімпіад-1054,00грн. 

Здійснили довіз учнів до пункту призначення ЗНО-6200,00грн. 

Виплачено стипендії згідно наказу№1 від 02.01.2020р.- 4200,00 

Нагородження учасників 2 та 3 етапів «Всеукраїнських олімпіад» з навчальних предметів-

13100,00 

Нагородження працівників до свята «День знань» -11000,00грн. 

Одноразова допомога дітям сиротам-5810,00грн. 

Нагородження до «Дня працівника  освіти» -38400,00 

       

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти МНВК 

Заробітна плата з нарахуваннями (МНВК- місцевий бюджет) 

 Затверджений 

план на 2020 рік 

Використано у 2020р. Різниця  

1926654,00 1926654,00 0 

 

Предмети, матеріали та інвентар  

МНВК, місцевий бюджет 

  

Затверджений 

план на 2020 

рік 

Використано у 2020р. Різниця  

188525,00 188525,00 0 

 

А саме:   

Придбання пального (бензин, дизель)-166430,00грн. 

Вогнегасники-1785,00грн. 

Засоби першої необхідності при COVID-19-5900.00грн. 

Господарські товари-2900,00грн.  

Запасні частини-11510,00грн. 

  

Оплата послуг, крім комунальних 

МНВК, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2020 

рік 

Використано у 

2020 

Різниця  

25272,00 25272,00 0 

 

А саме:  

Послуги інтернету-2420,00грн. 

Пере заправка вогнегасників-2253,00грн. 



Проведення технічного огляду транспортних засобів-10200,00грн. 

Проведення страхового полюсу на транспортні засоби-8909,00грн. 

Проведення реєстрації транспортного засобу-400,00грн. 

Заміна 3-х фазного електролічильника у приміщені МНВК-1090,00грн. 

 

Медикаменти та перев’язувальні  матеріали 

МНВК, місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання 

МНВК, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2020 рік 

 Використано у 

2020р. 

Різниця  

34038,00 34038,00 0 

 

Оплата водопостачання та водовідведення 

МНВК, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2020 рік 

Використано у 

2020р. 

Різниця  

610,00 610,00 0 

 

Оплата електроенергії  

МНВК, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2020 рік 

Використано 

у2020р. 

Різниця  

2300,00 2300,00 0 

 

 

 

Секретар ради                                                Роман Іванюк 

 

  

Затверджений 

план на 2020 

рік 

Використано у 2020р. Різниця  

1000,00 3300,00 -2300,0 


