
 

                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 листопада 2022 року                                                                                      № 17/40-22 

м.Бурштин 

 

Про роботу відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради 

за 2021-2022 навчальний рік  
 

 

 Розглянувши інформацію відділу освіти і науки про роботу за 2021-2022 

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 2021-

2022 навчальний рік взяти до відома (додається). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Інформація 

про роботу відділу освіти і науки  

Бурштинської міської ради 

за 2021-2022 навчальний рік 

 

Загальна середня освіта 

 

Система освіти Бурштинської ТГ з 01.09.2022 року налічує 5 закладів загальної середньої 

освіти, у яких протягом 2021-2022н.р. навчалися  2310  учнів, зокрема: 

- Бурштинська гімназія №1 – 185 учнів (9 класів); середня наповнюваність – 20,6; 

- Бурштинський ліцей №2 – 1167 учнів (60 класів); середня наповнюваність – 19,5; 

- Бурштинський ліцей №3 – 702 учні (39 класів); середня наповнюваність – 18,0; 

- Бовшівська гімназія – 91 учень (9 класів); середня наповнюваність класів – 10,1; 

- Задністрянський ліцей – 165 учнів (11 класів); середня наповнюваність – 15,0; 

 

 

Середня наповнюваність класів у ЗЗСО Бурштинської територіальної громади на 2021-

2022 навчальний рік  складала 18,05 учнів при розрахунковій наповнюваності 18 учнів. 

 

На 2022-2023 навчальний рік показник розрахункової наповнюваності класів для 

Бурштинської ТГ підвищено до 19 учнів. 

 

Планова мережа класів та учнів шкіл на 2022-2023н.р. станом на 03.06.2022 р. 
передбачає:  

- Бурштинська гімназія №1 – 192 учнів (9 класів); середня наповнюваність – 21,3; 

- Бурштинський ліцей №2 – 1005 учнів (43 класи); середня наповнюваність – 23,4; 

 Насташинська філія – 63 учнів (8 класів); середня наповнюваність – 7,9; 

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

 Юнашківськафілія  – 22 учні (3 класи), середня наповнюваність –  7,3; 

Разом по опорному закладу освіти (з філіями): 1171 учень, 63 класи, середня 

наповнюваність – 18,6. 

- Бурштинський ліцей №3 – 588 учнів (24 класи); середня наповнюваність – 23,3; 

 Дем’янівська філія – 65 учнів (8 класів); середня наповнюваність – 8,1; 

 Новомартинівська філія – 74 учні (9 класів); середня наповнюваність – 8,2; 

Разом по опорному закладу освіти (з філіями): 727 учнів, 41 клас, середня 

наповнюваність – 17,7. 

- Бовшівськагімназія – 82 учні (9 класів); середня наповнюваність –  9,1;  

- Задністрянський ліцей – 152 учні (11 класів); середня наповнюваність – 13,8; 

Всього: 2324 учні, 133 класи. 

Планова середня наповнюваність класів у ЗЗСО Бурштинської територіальної громади 

на 2022-2023 навчальний рік складатиме 17,5 учнів при розрахунковій наповнюваності 19 

учнів. 

У зв’язку з тим, що мережа ЗЗСО не відповідає розрахунковій наповнюваності, 

передбаченій формулою розрахунку освітньої субвенції, відділ освіти і науки зареєстрував 

проект рішення міської ради № 4565 від 22.06.2022 року «Про зміну типу закладів 

загальної середньої освіти», яким передбачається пониження ступеня Дем’янівської філії 

Бурштинського ліцею №3 (з ІІ на І ступінь), Насташинської філії Бурштинського ліцею №2 

(з ІІ на І ступінь)та Задністрянського ліцею (з ІІІ на ІІ ступінь). Проте відповідно до абзацу 

2 частини 2 статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» цей проект 

рішення потребує щонайменше 1 року для громадського обговорення і не може 

стосуватися початку 2022-2023 навчального року. 



Чисельність 1-х класів планується на рівні 226 учнів (15 класів), 5-х класів - 251 учень 

(15 класів), 9-х класів – 255 учнів (14 класів), 10-х класів – 86 учнів (4 класи), 11-х класів – 

86 учнів (4 класи). 

 

Чисельність 1-х класів у 2022-2023 навчальному році планується на рівні 226 учнів 

(15 класів), 5-х класів - 251 учня (15 класів), 9-х класів – 255 учнів (14 класів), 10-х класів – 

86 учнів (4 класи), 11-х класів – 86 учні (4 класи). 

У 2021-2022 н.р. випускників 9-х класів – 225 учнів, з них отримали свідоцтво про 

базову середню освіту з відзнакою – 42. 

Випускників 11-их класів – 86 учнів, з них отримали свідоцтво про повну загальну 

середню освіту з відзнакою - 21, нагороджені золотою медаллю - 14, нагороджені срібною 

медаллю - 7. 

Відповідно до наказу МОН № 232 від 28.02.2022 року, у 2021/2022 навчальному році 

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

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері 

освіти» від 24.03.2022 року від проходження державної підсумкової атестації звільнено 

випускників 11 класу. Процедура вступу до ЗВО у 2022 році відбуватиметься шляхом 

складання Національного мультипредметного тесту. Варто зазначити, що національний 

мультипредметний тест на практиці означає лише процедуру вступу до закладу вищої 

освіти і не має нічого спільного із завершенням здобуттяповної загальної середньої освіти. 

 

До освітньої мережі громади також належить міжшкільний навчально-виробничий 

комбінат – 1 (завершили навчання 82 учні 11 класу; учнів 10 класу не набирали); 

 

У 2021-2022 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 Бурштинської ТГ на 2021-2025 роки. 

 

 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

Дошкільна освіта в громаді представлена 8 закладами, а також двома дошкільними 

підрозділами у двох філія ліцеїв. У 2021-2022 навчальному році  у закладах дошкільної 

освіти функціонувала 31 група, в яких навчалася  та виховувалася 671 дитина. 

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

31.01.2022 р.  на обліку перебувало 1148 дітей дошкільного віку: 243 дітей віком від 5 до 6 

років, 244 – віком від 4 до 5 років, 184 – від 3 до 4 років, 208 – від 2 до 3 років, 134– від 1 до 

2 років, 135 - від 0 до 1 року. 

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

сестер, 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 18 грн.; 

-  для дошкільних груп та дітей дошкільного віку у різновікових групах (місто) 

– 60 %, що складає 21 грн.;  

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

40 %, що складає 12 грн.;  



-  для дошкільних груп та дітей дошкільного віку у різновікових групах (село) 

– 40 %, що складає 14 грн. 

Таким чином, з 01.09.2021 р. вартість харчування на 1 день у закладах дошкільної 

освіти становить: 

- для дітей раннього віку – 30 грн; 

- для дітей дошкільного віку – 35 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 здійснює85 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). Однак для коректної роботи 

електронної черги в ЗДО громади необхідне забезпечення цих закладів комп’ютерною 

технікою (ноутбуками) для використання в управлінській діяльності. Наразі така техніка є 

не у всіх закладах дошкільної освіти, і це ускладнює процес впровадження електронної 

черги. 

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.  

 

 

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 5 закладів загальної середньої освіти, зокрема: 

Бурштинська гімназія №1 - https://burshtyn-gymnasium.if.sch.in.ua/;   

Бурштинський ліцей №2 - http://burshtyn-school2.if.sch.in.ua/;  

Бурштинський ліцей №3 - http://burshtynska-shkola-3.mozello.com/;  

Бовшівська гімназія -http://bovshiv.school.org.ua/;  

Задністрянський ліцей – http://zadnistr.school.org.ua/; 

 

Решта навчальних закладів (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. 

 

https://reg.isuo.org/
https://burshtyn-gymnasium.if.sch.in.ua/
http://burshtyn-school2.if.sch.in.ua/
http://burshtynska-shkola-3.mozello.com/
http://bovshiv.school.org.ua/
http://zadnistr.school.org.ua/
https://burosvita.com.ua/


Підвіз учнів до місця навчання 

Здійснюється транспортними засобами, які перебувають на балансі Бурштинського 

МНВК, Бурштинського ліцею №2, Бурштинського ліцею №3 (у т.ч. Новомартинівської 

філії). У 2021 році Бурштинський ліцей №2 отримав шкільний автобус за кошти 

відповідної урядової програми та кошти обласного бюджету. 

Загальна кількість учнів, які потребують підвозу – 276, фактично забезпечені 

підвезенням 248 учнів. За маршрутом с.Коростовичі – Бурштин – с.Коростовичі 

здійснюється підвіз 23 учнів, с.Куропатники – Бурштин – с.Куропатники – 17 учнів, 

Сарники – Слобода – Сарники – 21 учень; с.Вигівка – Бурштин – с.Вигівка – 18 учнів, 

Вигода – Дем’янів – Бурштин – Вигода – 16 учнів, Тенетники – Старий Мартинів – 

Різдвяни – Новий Мартинів – 49 учнів, Юнашків – Куничі – Насташине – Бурштин – 

Насташине – Куничі – Юнашків - 54 учнів, с.Демешківці – с.Придністров’я – с.Поплавники 

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

с.Задністрянське – 38. 

 

Забезпеченість шкільними автобусами (станом на 01.09.2021 р.): 
 

№ 

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 

Сарники – Слобода – 

Сарники 

4 ХАЗ-3250 АТ0789ВВ 2010 25 

Тенетники – Старий 

Мартинів – Різдвяни – 

Новий Мартинів 

5 АТАМАND093S2 АТ3991СМ 2020 31 

Бурштин – Вигода – Вигівка 

– Бурштин  

Бурштин – Юнашків – 

Куничі – Насташине – 

Бурштин 
 

Маршрут Бурштин-Коростовичі-Бурштин, Бурштин-Куропатники-Бурштин до отримання 

Бурштинським ліцеєм №2 шкільного автобуса обслуговувався приватним перевізником на 

умовах договору. 

 

Забезпеченість шкільними автобусами (станом на 01.12.2021 р.): 
 

№ 

з/п Марка автобуса 

Державний 

реєстраційний 

номер 

Рік 

випуску 

автобуса 

Кількість 

посадкових 

місць Маршрут перевезення 

 ПАЗ-3205  1992 16 

Несправний, не здійснює 

перевезень 

1 КаВЗ-685 АТ 44-02 АА 1980 20 

Несправний, не здійснює 

перевезень 

2 

КаВЗ-397652 АТ 

(переданий з  

відділу освіти 

Галицької РДА) АТ1890АС 2004 28 

Бурштин-Коростовичі-

Бурштин, Бурштин-

Куропатники-Бурштин, 

 ХАЗ-3250 АТ0789ВВ 2010 25 Тенетники – Старий 



Мартинів – Різдвяни – Новий 

Мартинів 

 АТАМАND093S2 АТ3991СМ 2020 31 

Бурштин – Вигода – Вигівка 

– Бурштин  

Бурштин – Юнашків – 

Куничі – Насташине – 

Бурштин 

 АТАМАND093S2  2021 31 

Сарники – Слобода – 

Сарники 

 

У зв’язку з оголошенням воєнного стану в Україні, згідно з розпорядчими документами 

Галицького РВК 2 шкільних автобуси передано військовим частинам (ХАЗ-3250, 2010 року 

випуску, Новомартинівська філія; АТАМАND093S2, 2020 року випуску, Бурштинський 

ліцей №3). У зв’язку з цим підвезення учнів у 2022-2023 навчальному році буде 

ускладнене. 

Потреба в транспортних засобах для закладів освіти Бурштинської ТГ становить 

додатково 4 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 5 навчальних закладів 

Всі навчальні заклади громади оновили бази даних для державної інформаційної 

системи освіти (ДІСО) на початок 2021-2022 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.). 

За урядовою програмою «Ноутбук кожному вчителю» закладам загальної середньої 

освіти нашої громади передано 22 ноутбуки. 

У зв’язку з карантинними обмеженням, а також згодом і через воєнний стан 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 комп’ютерної 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/). 

Для забезпечення продовження інформатизації освіти необхідно: 

– формування та впровадження інформаційного освітнього середовища в системі 

освіти територіальної громади. 

– 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 гімназії №1, Бурштинському ліцеї №2, Бурштинському ліцеї №3, 

Задністрянському ліцеї станом на 10.01.2022 р. функціонує 20 класів з інклюзивною 

формою навчання, в яких навчаються 22 дітей з ООП.  

З 01.01.2022 року відкрито також 1 інклюзивну групу в Бурштинському ЗДО №3 

«Світлячок». 

https://burosvita.com.ua/
https://sites.google.com/view/onlinelearningfeatures/


У закладах загальної середньої освіти громади на індивідуальній формі навчання за 

станом здоров’я навчалося 5 дітей, що потребували корекції фізичного чи психоемоційного 

розвитку. 

Разом з тим у сільській місцевості є певна кількість учнів, які навчалися за 

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

(менше 5 учнів у класі), зокрема: 

 Дем’янівськафілія Бурштинського ліцею №3  – 3 учнів у 3 класі та 4 учнів у 4-му 

класі (всього – 7 учнів); 

 Юнашківська початкова школа – 3 учнів у 2-му класі та 4 учнів у 4-му класі (всього 

– 7 учнів). 

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

через неможливість створити клас (менше 5 учнів у класі) – 14 учнів. Для порівняння: у 

2020-2021 н.р. таких учнів було 43. 

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 ЗДО №6 «Пролісок» та 

Бурштинського ліцею №3 діє 2 логопедичних пункти, в зоні обслуговування яких 

знаходяться усі заклади дошкільної та загальної середньої освіти м.Бурштина. 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 в ЗЗСО з 01.09.2021 р. становить 25 грн. для дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, і 20 грн. – для інших пільгових категорій (дітей із 

сімей учасників АТО, дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, 

постраждалих від Чорнобильської катастрофи, дітей, що навчаються в інклюзивних класах, 

дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб). 

Вартість харчування у ЗДО (батьківська плата): 

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

60 %, що складає 18 грн.; 

-  для дошкільних груп та дітей дошкільного віку у різновікових групах (місто) 

– 60 %, що складає 21 грн.;  

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

40 %, що складає 12 грн.;  



-  для дошкільних груп та дітей дошкільного віку у різновікових групах (село) 

– 40 %, що складає 14 грн. 

Таким чином, з 01.09.2021 р. вартість харчування на 1 день у закладах дошкільної 

освіти становить: 

- для дітей раннього віку – 30 грн; 

- для дітей дошкільного віку – 35 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 2021-2022 навчального  року звільнено 

139 дітей пільгових категорій, у т. ч. 21 дитину із сімей учасників АТО, 6 дітей з 

малозабезпечених сімей, 4 дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС, 5 дітей з особливими 

освітніми потребами, 1 дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 дитину, сім’я якої 

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

1 дитину, яка за станом здоров’я не харчується в ЗДО а також на 50% - 99 дітей з 

багатодітних сімей. 

Загальна кількість дітей пільгових категорій, охоплених гарячим харчуванням у 

ЗЗСО – 394, з них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 8; дітей з 

особливими освітніми потребами, в т.ч. й тих, які навчаються в інклюзивних класах – 32; 

малозабезпечених – 39; діти учасників АТО – 66; діти, що постраждали від аварії на 

Чорнобильській АЕС – 15,  внутрішньо переміщені особи – 4, учні 1-го класу – 230. 

 

Робота з обдарованою учнівською молоддю 

У 2021-2022 навчальному році з дотриманням карантинних заходів було проведено І 

(шкільний) та ІІ (зональний) етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін. Зональний етап проводився спільно з Рогатинською та Букачівською ТГ. 

У ІІІ (обласному) етапі олімпіад взяли участь 15 учнів Бурштинської ТГ. Також учні 

шкіл нашої громади брали участь в обласному етапі Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (4 учасники) та 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (5 учасників). 

Призерами ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2021-2022 

навчальному році стали 7 учнів (усі – ліцей №2), з них І місце посіли 2 учнів. Також   2   

учениці ліцею №2 стали призерами ІІІ (обласного) етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (обидві – 

ІІ місце), і 2 учениці – призерами ІІІ (обласного) етапу Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика (І  та ІІ місце). 

 

Протягом навчального року відбулось декілька творчих конкурсів у дистанційному 

форматі. Зокрема переможцями обласних творчих конкурсів стали: 

- танцювальний колектив «Дивоцвіт» Задністрянського ліцею (І місце в обласному 

конкурсі хореографічних колективів); 

- учениця Бурштинської гімназії №1 Воробець Вероніка (І місце в обласному конкурсі 

іграшок-сувенірів). 

 

Кадрове забезпечення 

У закладах загальної середньої освітигромади працює 317 педагогічних працівників, 

у т.ч. 20 – за сумісництвом. Склад педпрацівників за кваліфікаційними категоріями: 

– вища категорія – 162 (51,1 %), 

– 1 категорія – 59 (18,6 %), 

– 2 категорія – 39 (12,3 %), 

– спеціаліст – 23 (7,3 %), 

Із загальної кількості педагогічних працівників мають звання «старший вчитель» - 55, 

«учитель-методист» – 6. 

Кількість учителів, які досягли пенсійного віку – 29 (в т.ч. 1 сумісник). 



Дані взято з державної статистичної звітності 83-РВК (станом на 5 вересня 2021 року). 

 

У закладах дошкільної освіти працює 85 педагогічних працівників.  

Кількість вихователів, які досягли пенсійного віку – 7. 

Дані взято з державної статистичної звітності 85-К. 

 

 У порівнянні з минулим навчальним роком значно зріз професійний рівень 

педагогічних працівників міста. 

 Педагоги нашої громади працюють над своїм професійним розвитком.Так, 

учасником обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2022» стала вчитель 

Бурштинського ліцею №2 Гриник Оксана Василівна. 

 

 

Основні завдання в галузі освіти, 

які потребують вирішення у 2022-2023 навчальному році 

 Облаштування бомбосховищ та укриттів у всіх закладах освіти; 

 Виконання планових ремонтних робіт закладів освіти; 

 Задністрянський ліцей, Бовшівська гімназія, Задністрянський заклад дошкільної 

освіти та  Слобідська філія (шкільний підрозділ)  потребують ремонту тепломережі та 

переходу на альтернативні види теплопостачання, а також встановлення теплових 

лічильників. 

 Провести вимірювання опору розтікання і  заземлення електромережі та 

устаткування  в Бурштинських ліцеях №2 та №3. 

 Організація підвозу учнів із сільської місцевості до місця навчання та в зворотному 

напрямку. Необхідно забезпечити довозом учнів за маршрутами, які обслуговували 

автобуси, вилучені Галицьким РВК. Також необхідно закупити щонайменше 1 автобус для 

підвозу учнів до Задністрянського ліцею із сіл, що територіально не входять до 

скдадуБурштинської ТГ 

 Виготовити технічну документацію на будівлі закладів загальної середньої освіти.  

 Забезпечити заклади дошкільної освіти комп’ютерною технікою для управлінської 

діяльності та завершити процес формування електронної черги в ЗДО. 

 Забезпечити раціональне комплектування мережі класів, груп подовженого дня, 

оформлення документів на індивідуальне, інклюзивне навчання та навчання за іншими 

формами здобуття освіти в ЗЗСО. 

 Продовжити роботу щодо забезпечення архітектурної доступності закладів освіти 

для осіб з ООП. 

 Створення нового освітнього простору для 5-х класів НУШ (закупівля меблів, 

оргтехніки, дидактичних матеріалів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фінансовий звіт відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2021 рік 

 

Заробітна плата з нарахуваннями (ЗДО, місцевий бюджет) 

 

Затверджений 

план на 2021 рік  

Використано у 2021р. Різниця  

19271900 21025242 + 1753342 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  

ЗДО, місцевий бюджет 

 

 

 

 

А саме: 

- Придбали- вогнегасників на  суму-4428,00 

- Шкільна документація-6267,00 

-  Матеріали для поточного ремонту у ЗДО,плітДНЗ №1-79172,00 

-  (крани,змішувачі,ремкомплекти.лічильники) -6595,00 

- Дезинфікуючі , гігієнічні засоби(маски,рукавиці, рушники, серветки)-25991,00 

- Крісла дитячі ДНЗ №2,принтер ДНЗ №1, кухонне приладдя для ЗДО -67889,00 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 

ЗДО, місцевий бюджет 

 

 

 

 

А саме:Фармацевтична продукція-7800,00 

 

Затверджений 

план на 2021 рік 

Використано у 2021р. Різниця 

101000,0 190342 +89342,0 

 Затверджений 

план на 2021 

рік 

Використано у 2021р. Різниця  

7800,00 7800,00  



Продукти харчування 

ЗДО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2021 рік 

Використано у 2021р. Різниця  

500000,0 966344,00 +466344,0 

   

Оплата послуг, крім комунальних 

 

ЗДО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2021 рік 

Використано у 2021р. Різниця  

 179000,0 69769,00 -109231 

А саме:  

- плата за інтернет-15750,00 

- Пере заправка вогнегасників-3963,00 

Проведення поточного ремонту ЗДО №1,ДНЗ №2, проведення технічного обслуговування газопроводу та газового обладнання у 

- Бовшівському ЗДО,-40056,00 

-  Проведення  дезінфекції-10000,00 

Оплата теплопостачання 

ЗДО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2021 рік 

Використано у 2021р. Різниця  

 554218,00 1285918,00 +731700 

   

 

Оплата водопостачання та водовідведення 

ЗДО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2021 рік 

Використано у 2021р. Різниця  

162752,0 117494,00 +45258,0 

   

 



Оплата електроенергії 

ЗДО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2021 рік 

Використано у 2021р. Різниця  

 636384,0 564939,00 +71445,0 

   

 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг( вивіз сміття) 

ЗДО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2021 рік 

Використано у 2021р. Різниця  

 5806,0 11301,00 +5495,0 

   

 

Оплата природного газу 

ЗДО, місцевий бюджет 

Затверджений 

план на 2021 рік 

Використано у 2021р. Різниця  

 58500,0 86788,00 +28288,0 

   

 

Заробітна плата з нарахуваннями (ЗЗСО) 

   Затверджений план на 2021 рік Використано у 2021р. Різниця  

Всього Субвенція Місцевий 

бюджет 

Всього Субвенція Місцевий 

бюджет 

-1117473- субвенція; 

+1138444- місцевого 

бюджету 72986000 56736900  16249100 73006971 55619427 17387544 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  

ЗЗСО, місцевий бюджет 

 

 

 

 

  Затверджений 

план на 2021 рік 

Використано 2021р. Різниця  

 61700 172985,00 +111285,00 



А саме:  

- придбали- миючі та дезінфікуючі-19993,00 

- Засоби першої необхідності при COVID-19-40000,00 

- Шкільна документація-33733,00 

-  Господарські , будівельні матеріали -42146,00 

- Вогнегасники-2583,00 

- Канцелярське приладдя-20000,00 

- Запчастини( шини, фільтри,олива моторна) -14530,00 

 

Медикаменти та перев’язувальні  матеріали 

ЗЗСО, місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

Продукти харчування 

ЗЗСО, місцевий бюджет 

 Затверджений план на 

2021 рік 

Використано у 

2021р. 

Різниця  

 1000000 864210 -135790,00 

 

Оплата послуг, крім комунальних 

ЗЗСО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2021 рік 

Використано у 

2021 

Різниця  

 91900 130351 +38451,00 

 

А саме:  

- послуги інтернету-31550,00 

- Послуги зв’язку-3500,00 

- Дератизація ,дизенфекція-19000,00 

  Затверджений 

план на 2021 рік 

Використано у 2021р. Різниця  

 44100 21310,00 -22790,0 



- Пере заправка вогнегасників-3350,00 

- Курсова підготовка по охороні праці-7650,00 

-  Програмне забезпечення та консультаційні години-49100,00 

- Технічнеобслуговування газопроводів-5470,00 

-  За встановлення та ремонт електромереж-10731,00 

 

Видатки на відрядження  

ЗЗСО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2021 рік 

Використано 

у2021 

Різниця  

 4500,00 +4500 

 

Оплата теплопостачання 

ЗЗСО, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2021рік 

 Використано у 

2021р. 

Різниця  

 1580069 3651818 + 2071749 

 

Оплата водопостачання та водовідведення 

ЗЗСО, місцевий бюджет 

  Затверджений 

план на 2021 рік 

Використано у 

2021р. 

Різниця  

176242 145975 -30267 

 

Оплата електроенергії  

ЗЗСО, місцевий бюджет 

  Затверджений 

план на 2021 рік 

Використано 

у2021р. 

Різниця  

 723988 687563 -36425 

 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг( вивіз сміття) 

ЗЗСО, місцевий бюджет 



 Затверджений 

план на 

2021рік 

Використано у 2021р. Різниця  

 179591 197195 +9221,0 

В.т.ч  придбання вугляр та дров на суму-154800,00 

 

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

 Затверджений 

план на 2021 рік 

Використано у 2021р. Різниця  

 320000,0 156580,00 -163420 

 

А саме:  

- придбали свідоцтва для нагородження учасників конкурсів та олімпіад-951,60грн. 

- Здійснили довіз учнів до пункту призначення -64918,00грн. 

- Виплачено стипендії згідно наказу№3 від 22.01.2021р.-1500,00 

-  Нагородження учасників 2 та 3 етапів «Всеукраїнських олімпіад» з навчальних предметів-4500,00.Наказ №39 від 25.05.2021р. 

-  Нагородження на серпневій конференції педагогічних працівників- 21500,00грн. Наказ№52 від 30.08.2021р. 

- Преміювання  до Новорічних св»ят працівникам ЗДО-33500,00грн. Наказ №64-к від22.01.2021р. 

- Одноразова допомога дітям сиротам-5810,00грн.Наказ №10 від 08.02.2021р. 

- Нагородження   до « Дня працівника  освіти»-23900,00грн.Наказ №66 від 01.10.2021р. 

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти МНВК 

Заробітна плата з нарахуваннями(МНВК- місцевий бюджет) 

 Затверджений 

план на 2021рік 

Використано у 2021р. Різниця  

1723748,00 1926654,00 +202906 

 

Предмети, матеріали та інвентар  

МНВК, місцевий бюджет 

  

Затверджений 

план на 2021 

Використано у 2021р. Різниця  



рік 

181880,00 291896,00 +110016,00 

 

А саме:  

- придбання пального (бензин, дизель)-266014,00грн. 

-  Вогнегасники-1785,00грн. 

- Господарські товари-4994,00грн. 

-  Запасні частини-19013,00грн. 

 

Оплата послуг, крім комунальних 

МНВК, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2021 

рік 

Використано у 

2021 

Різниця  

18120,00 89853,00 +71733 

 

А саме:  

- послуги інтернету-3000,00грн. 

- Пере заправка вогнегасників-1253,00грн. 

- Проведення технічного огляду транспортних засобів-9700,00грн. 

- Проведення страхового полюсу на транспортні засоби-1500,00грн. 

- Проведення реєстрації транспортного засобу-800,00грн. 

- Надання послуг по перевезенню учнів-73600,00грн. 

Оплата теплопостачання 

МНВК, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2021 рік 

 Використано у 

2021р. 

Різниця  

53862,00 53862,00 0 

 

Оплата водопостачання та водовідведення 

МНВК, місцевий бюджет 



 Затверджений 

план на 2021 рік 

Використано у 

2021р. 

Різниця  

931,00 931,00 0 

Оплата електроенергії  

МНВК, місцевий бюджет 

 Затверджений 

план на 2021 рік 

Використано 

у2021р. 

Різниця  

5308,00 5308,00 0 

 

 


