
Проєкт рішення 

Від 31.10.2022 р.                                                                    №267 

 

Про внесення змін до фактичної мережі  

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), враховуючи лист 

відділу освіти і науки від 08.09.2022року № 245/01-16 щодо виправлення технічних помилок 

у рішенні виконавчого комітету від 30.08.2022 року № 164, 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. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 30.08.2022 року № 164, зокрема: 

1.1.  Внести зміни до фактичної мережі закладів загальної середньої освіти на 

2022/2023 н. р. (додаток 1). 

1.2. Внести зміни до фактичної мережі інклюзивних класів у закладах загальної середньої 

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

1.3. Внести зміни до фактичної мережі груп подовженого дня у закладах загальної 

середньої освіти на 2022/2023 навчальний рік (додаток 3). 

1.4. Затвердити фактичну мережу інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти на 

2022/2023 навчальний рік (додаток 5).  

1.5. Затвердити фактичну мережу Бурштинського міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату на 2022/2023 навчальний рік (додаток 6). 

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 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 № ___ 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

закладів загальної середньої освіти Бурштинської територіальної громади 

на 2022/2023 навчальний рік 

 

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

2. Бурштинський ліцей№ 2 1036 учнів, 42 класи; 

 Насташинська філія 65 учнів, 8 класів; 

 Слобідська філія 85 учнів, 9 класів; 

 Юнашківська філія 22 учні 3 класи; 

 Всього по Бурштинському ліцею №2 1208 учнів 62 класи 

3. Бурштинський ліцей № 3 606 учнів, 24 класи; 

 Дем’янівська філія 70 учнів 8 класів; 

 Новомартинівська філія 78 учнів 9 класів; 

 Всього по Бурштинському ліцею №3 754 учні 41 клас 

4. Задністрянський ліцей 158 учнів 11 класів 

5. Бовшівська гімназія 80 учнів 9 класів 

 Всього: 2376 учнів, 132 класи. 

 

 

Керуючий справами виконкому       Надія КИЦЕЛА 

 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

від _______ 2022 № ___ 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти  

Бурштинської територіальної громади 

на 2022/2023 навчальний рік 

 

1. Бурштинська гімназія № 1 4 класи  4 учні, 

2. Бурштинський ліцей № 2 4 класи 5 учнів 

3. Бурштинський ліцей № 3 9 класів 11 учнів 

 Новомартинівська філія 1 клас 1 учень 

 Всього по Бурштинському ліцею №3 10 класів 12 учнів 

4. Задністрянський ліцей 2 класи 2 учні 

 Всього: 20 класів 23 учні 

 

 

Керуючий справами виконкому       Надія КИЦЕЛА 

 



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

від ________ 2022 № ___ 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

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 4 групи (3,5 ст.), 108 учнів, 

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

3. Бурштинський ліцей № 3 2 групи (2 ст.), 60 учнів. 

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

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

 Всього: 10 груп (8,5 ст.), 277 учнів. 

 

 

Керуючий справами виконкому       Надія КИЦЕЛА 

 

 

Додаток 5 

до рішення виконавчого комітету 

від ________ 2022 № ___ 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

інклюзивних класів у закладах дошкільної освіти  

Бурштинської територіальної громади 

на 2022/2023 навчальний рік 

 

 

1. Бурштинський ЗДО №2 «Берізка» 1 група  1 дитина з ООП 

2. Бурштинський ЗДО №3 «Світлячок» 1 група 1 дитина з ООП 

 Всього: 2 групи 2 дитини з ООП 

 

 

Керуючий справами виконкому       Надія КИЦЕЛА 

 

 

Додаток 6 

до рішення виконавчого комітету 

від ________ 2022 № ___ 

 

ФАКТИЧНА МЕРЕЖА 

Бурштинського міжшкільного  навчально-виробничого комбінату 

на 2022/2023 навчальний рік 

 

1. Бурштинський МНВК 3 групи  56 учнів 

 

 

Керуючий справами виконкому       Надія КИЦЕЛА 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до  проєкту рішення виконавчого комітету  

  

«Про внесення змін до фактичної мережі закладів освіти Бурштинської територіальної 

громади на 2022-2023 навчальний рік» 

  

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

  

2. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

Проєкт рішення розроблено у зв’язку з необхідністю узгодити окремі фінансові 

показники. 

Зокрема, згідно з чинним законодавством освітня субвенція розраховується відповідно 

до показників державної статистичної звітності ЗНЗ-1, яка подається в автоматизованому 

режимі станом на 05 вересня кожного року. Станом на 5 вересня 2022 року фактична мережа 

закладів загальної середньої освіти Бурштинської ТГ змінилася в частині збільшення 

контингенту учнів на 22 особи: з 2352 до 2376 учнів (загальна кількість класів залишається 

незмінною). У статистичній звітності таке збільшення контингенту учнів враховано. 

Також у зв’язку з тим, що 26.08.2022 міською радою на засіданні сесії розглядалось 

питання щодо ліквідації Бурштинського МНВК (проект рішення № 4563, рішення не 

прийнято), набір учнів до цього навчального закладу здійснювався уже після 1 вересня. 

Таким чином, до фактичної мережі закладів освіти Бурштинської ТГ необхідно включити 

навчальні групи Бурштинського МНВК. 

Також є необхідність уточнити кількість інклюзивних класів у ЗЗСО та кількість 

інклюзивних груп у ЗДО станом на 5 вересня 2022 року. 

Отже, в цьому проекті рішення пропонуються такі зміни до фактичної мережі закладів 

освіти: 

- збільшення контингенту учнів у закладах загальної середньої освіти з 2352 до 2376 

(кількість класів залишається незмінною); 

- уточнення мережі інклюзивних класів ЗЗСО; 

- уточнення фактичної мережі інклюзивних груп у ЗДО; 

- включення до фактичної мережі закладів освіти навчальних груп Бурштинського 

МНВК. 

 

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 

 


