
Проєкт 

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ № 

30 липня 2020 року                                                        м.Вижниця 

Про мережу закладів загальної 

середньої освіти району, що 

належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, 

міст району на 2020-2021 

навчальний рік 

 

Керуючись пунктом 20 частиною першою статті 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною другою . 

статті 66 Закону України «Про освіту», з  метою забезпечення якісних 

освітніх послуг, керуючись основними положеннями Законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». «Про дошкільну 

освіту», на виконання постанов Кабінету Міністрів України в ід 

13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів», від 12.03.2003 № 306 «Про затвердження 

Положення про навчально-виховний комплекс, «загальноосвітній 

навчальний заклад дошкільний навчальний заклад», Порядку створення 

груп продовженого дня у державних і комунальних закладах загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 25.06.2018 №677, наказів Міністерства освіти і науки України від 

06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів 

загальноосвітніх навчальних закладів», №8 від 12.01.2016 «Про 

затвердження  Положення про індивідуальну форму навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах»( в редакції наказу Міністерства 

освіти і науки України від 10.07.2019 №955), наказу Міністерства 

освіти і науки України від 22.05.2018 року № 509 «Про затвердження 

Положення про психологічну службу системи освіти України» та 

інших нормативно- правових актів, що регулюють діяльність 

навчальних закладів системи загальної середньої освіти, враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, 

культури, молоді та спорту, районна рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити мережу закладів загальної середньої освіти району, 

що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району на 2020-2021 навчальний рік (додаток 1). 

 

2. Затвердити мережу класів закладів загальної середньої освіти 



району, що належать до спільної власності територіальних громад сіл. 

селища, міст району на. 2020/2021 н.р. станом на 1 липня  2020 року, 

(додаток 2). 

3. Відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації 

спільно з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів району, 

що належать до спільної власності територіальних громад сіл. селища, 

міст району,організувати роботу 9-х груп продовженого дня (234 учні) 

станом на 01 липня 2020 року, а саме:   

3.1. Банилівській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені І. Діяконюка - 30 год. на тиждень 

(1 ставка) - 31 дитина; 

3.2.Берегометській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 30 год. (1ставка) - 30 дітей; 

3.3.Берегометській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – 30 год. (1ставка) -  37 дітей; 

3.4.Берегометській ЗОШ І-ІІІ ступенів №4– 30 год. (1ставка) - 26 дітей; 

3.5.Долішньошепітському НВК  - 30 год. (1 ставка) - 16 дітей : 

3.6.Лопушнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 30 год. (1 ставка) - 14 дітей: 

3.7.Коритненській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 30 год. (1 ставка) - 21 дитина; 

3.8.Лукавецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів – 30 год. (1 ставка) - 29 дітей; 

3.9.Мигівському НВК-опорний заклад – 30 год. (1 ставка) - 30 дітей, 

 4.Затвердити мережу дошкільних навчальних закладів району, 

що належать до спільної власності територіальних громад сіл. селища, 

міст району станом на 01 липня 2020 року, (додаток 3) та мережу 

дошкільних навчальних закладів у складі навчально -виховних 

комплексів «загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад»  

станом на 01 липня 2020 року (додаток 4).  

5.Фінансовому управлінню Вижницької районної державної 

адміністрації та відділу освіти Вижницької районної державної 

адміністрації забезпечити відповідне фінансування закладів, що 

належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міст району. 

6.Контроль за виконанням нього рішення покласти на постійну  

комісію  районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, 

молоді та спорту (САЩУК Олег).  

 

Голова районної ради                 Михайло АНДРЮК 

ВИКОНАВЕЦЬ:  

В.о. начальника відділу освіти  

Вижницької районної державної  

адміністрації           Ганна ГРИНЧУК  

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник голови районної ради    Сергій ВІРСТА 

Керуючий справами районної ради    Георгій ІВОНЯК 

Завідувачка юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради            Ксенія ГОЛОБУЦЬКА  

Завідувач загального відділу  

виконавчого апарату районної ради    Юрій ФЛОРА 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань освіти, охорони здоров’я,  

культури, молоді та спорту    Олег САЩУК 


