
Проєкт рішення 

                                                                                                                                                      №167 

Від 17.08.2022 р.  

 

Про затвердження фактичноїмережі  

закладів освіти 

Бурштинської територіальної громади 

на 2022/2023 навчальний рік 
 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну 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), з метою ефективного використання 

наявних приміщень, економії бюджетних коштів, враховуючи дані первинного обліку дітей 

шкільного віку в межах територій обслуговування закладів загальної середньої освіти, 

виконком міської ради 

вирішив: 

 

1. Затвердитифактичну мережу закладів освітиБурштинської територіальної громади на 

2022/2023 навчальний рік: 

1.1. Фактичну мережу закладів загальної середньої освіти на 2022/2023 н. р.(додаток 1). 

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

Бурштина на 2022/2023 навчальний рік (додаток 2). 

1.3. Фактичну мережу груп подовженого дня у закладах загальної середньої освіти на 

2022/2023 навчальний рік (додаток 3). 

1.4. Фактичну мережу закладів дошкільної освіти на 2022/2023 н. р. (додаток 4). 

2. Координаціюроботи та узагальненняінформаціїщодовиконанняцьогорішенняпокласти 

на начальника відділуосвіти і науки Бурштинськоїміської ради Іванну Томин. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 

Міський голова                  Василь АНДРІЄШИН 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Начальник відділу освіти і науки _______________ Іванна Томин 

 

Погоджено: 

 

Загальний відділ    _______________ 

 

Заступник міського голови  _______________ Володимир Чуйко 

 

Юридичний відділ   _______________ 

 

Фінансовий відділ   _______________ 

 

Керуючий справами виконкому  ________________ Надія Кицела 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

від ________ 2022 № _______ 

 

ФАКТИЧНАМЕРЕЖА 

закладів загальної середньої освіти Бурштинської територіальної громади 

на 2022/2023 навчальний рік 

 

1. Бурштинська гімназія № 1 176 учнів, 9 класів; 

2. Бурштинський ліцей№ 2 1032 учнів, 42 класи; 

 Насташинська філія 64 учнів, 8 класів; 

 Слобідська філія 81 учень, 9 класів; 

 Юнашківська філія 22 учнів 3 класи; 

 Всього по Бурштинському ліцею №2 1199 учнів 62 класи 

3. Бурштинський ліцей № 3 602 учні, 24 класи; 

 Дем’янівська філія 67 учнів 8 класів; 

 Новомартинівська філія 74 учні 9 класів; 

 Всього по Бурштинському  ліцею №3 743 учні 41 клас 

4. Задністрянський ліцей 152 учнів 11 класів 

5. Бовшівська гімназія 80 учнів 8 класів 

 Всього: 2350 учнів, 131 клас. 

 

 

Керуючий справами виконкому                                         Надія Кицела 
 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

від _______ 2022 № ___ 

 

ФАКТИЧНАМЕРЕЖА 

інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади 

на 2022/2023 навчальний рік 

 

1. Бурштинськагімназія № 1 4 класи 4 учні, 

2. Бурштинський ліцей № 2 4 класи 4 учні 

3. Бурштинський ліцей№ 3 8 класів 11 учнів 

 Новомартинівська філія 1 клас 1 учень 

 Всього по Бурштинському ліцею №3 9 класів 12 учнів 

4. Задністрянський ліцей 2 класи 2 учні 

 Всього: 18 класів 20 учнів 

 

 

Керуючий справами виконкому                                         Надія Кицела 
 

 



 

 

 

 

Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

від ________ 2022 № ___ 

 

ФАКТИЧНАМЕРЕЖА 

груп подовженого дня у закладах загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади 

на 2022/2023 навчальний рік 

 

1. Бурштинська гімназія № 1 1 група (1 ст.), 30 учнів, 

2. Бурштинський ліцей № 2 4груп (3,5 ст.), 108 учнів, 

 Слобідська філія 1 група (0,5 ст.) 24 учнів 

3. Бурштинський ліцей № 3 1 група (1 ст.), 30 учнів. 

 Новомартинівська філія 1 група (0,5 ст.) 25 учнів 

4. Задністрянський ліцей 1 група (1 ст.) 30 учнів 

 Всього: 9 груп (7,5 ст.), 247 учнів. 

 

    Керуючий справами виконкому                                         Надія Кицела 
  

 

Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету 

від ________ 2022 № ___ 

 

ФАКТИЧНАМЕРЕЖА 

закладів дошкільної освіти міста Бурштина 

на 2022/2023 навчальний рік 

 

1. Бурштинський ДНЗ № 1 2 групи, − 35дітей, 

2. Бурштинський ДНЗ № 2 7 груп − 162 дітей, 

3. Бурштинський ДНЗ № 3 6 груп − 138 дітей, 

4. Бурштинський ДНЗ № 6 6 груп − 130 дітей; 

5 Бовшівський ЗДО 2 групи 30 дітей 

6 Демянівський ЗДО 2 групи 30 дітей 

7 Задністрянський ЗДО 3 групи 40 дітей 

8 Насташинський ЗДО 1 група 20 дітей 

9 Новомартинівська філія Бурштинського ліцею 

№3 

1 група 15 дітей 

10 Слобідська філія Бурштинського ліцею №2  1 група 20 дітей 

 Всього: 31 група − 620 дітей. 

 



Керуючий справами виконкому                                         Надія Кицела 
 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до  проєкту рішення виконавчого комітету 

 

«Про затвердження фактичної мережі закладів освіти Бурштинської територіальної 

громади на 2022-2023навчальний рік» 

  

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

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

Проєкт рішення розробленовраховуючи дані первинного обліку дітей шкільного віку в 

межах територій обслуговування закладів загальної середньої освітиз метою ефективного 

використання наявних приміщень, економії бюджетних коштів. 

3. Метою прийняття рішення є планування мережі закладів освіти на 2022-2023 

навчальний рік відповідно до показників бюджету. 

5. Проєкт рішення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну 

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). 

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення. 

Прийняття рішення дозволить планувати використання бюджетних коштів для закладів 

освіти на 2022-2023 навчальний рік. 

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

 

 

Начальник відділу освіти і науки      Іванна Томин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


