
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від .01.2021 року № 

Про  затвердження   мережі  закладів
освіти  Збаразької міської ради  на 
ІІ півріччя 2020/2021 навчального  року 

         Розглянувши  мережу  закладів   освіти  району  на   ІІ  півріччя   2020/2021
навчального   року,  сформовану  управлінням  освіти,  молоді  та  спорту  Збаразької
міської ради, керуючись Законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню
освіту,  "Про  дошкільну  освіту",  "Про  позашкільну  освіту"  та  відповідно  до
повноважень, визначених статтею 32 Закону України  "Про місцеве самоврядування в
Україні", з метою забезпечення надання громадянам якісних освітніх послуг у сфері
загальної  середньої,  дошкільної,   позашкільної  освіти  та   здійснення  фінансування
установ освіти у межах бюджетних призначень:
          1. Затвердити мережу закладів загальної середньої освіти   Збаразької міської
ради на ІІ півріччя   2020/2021  навчального року,  яка  включає 32 заклади, у яких
навчається 3270  учнів,    згідно з додатком 1.

          2. Затвердити    мережу  закладів  дошкільної  освіти  Збаразької  міської   ради
на  
ІІ півріччя   2020/2021  навчального року,  яка  включає  21  заклад, в тому числі 2
заклади  загальної   середньої освіти з дошкільними групами, у яких виховується  860
здобувачів  освіти,  згідно з додатком 2.
         
         3. Затвердити мережу закладів позашкільної  освіти   Збаразької міської  ради на  
ІІ  півріччя   2020/2021  навчального   року,  яка  включає 3 заклади, у яких навчається
1351  здобувач  освіти,   згідно з додатком 3.

          4. Затвердити   перелік  закладів    загальної   середньої   освіти   Збаразької
міської ради,  у яких функціонують групи  подовженого дня, згідно з додатком 4.

         5. Затвердити перелік  закладів освіти району   Збаразької  міської ради, у яких
функціонують класи та групи з інклюзивною формою навчання,  згідно з додатком 5.

        6.  Затвердити класи і групи з вечірньою та заочною формами навчання:
             -   Опорний заклад  "Збаразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1" 
Збаразької міської ради Тернопільської області   – 15  учнів;
             - Опорний заклад "Доброводівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Збаразької міської
ради Тернопільської області: 4 класи для контингенту Збаразької виправної колонії № 63
вечірньої (очної) форми навчання – 30  учнів.

         7. Фінансування здобуття дошкільної, загальної середньої та позашкільної  освіти
здійснювати за рахунок державної освітньої субвенції, коштів місцевого бюджету та
інших джерел,  не заборонених законодавством.  



        8.  Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на  заступника
міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради  А.Я.Качку. 

Збаразький міський голова                                     Р. С. Полікровський



      Додаток 1
                                                           

Мережа закладів загальної середньої  освіти
Збаразької міської ради

станом на 01 січня 2021 року

№ з\п Назва закладу Кількість  дітей Кількість
класів

1 Заклад загальної середньої освіти "Вищелуб’янська 
гімназія" Збаразької міської ради Тернопільської області

93 9

2 Заклад загальної середньої освіти "Добромірківська 
гімназія" Збаразької міської ради Тернопільської області

40 4

3 Заклад загальної середньої освіти "Зарубинська гімназія"
Збаразької міської ради Тернопільської області

34 5

4 Заклад загальної середньої освіти "Іванчанська гімназія" 
Збаразької міської ради Тернопільської області

52 8

5 Заклад загальної середньої освіти "Капустинська 
гімназія" Збаразької міської ради Тернопільської області

27 2

6 Заклад  загальної  середньої  освіти  "Карначівська
гімназія" Збаразької міської ради Тернопільської області

33 2

7 Заклад загальної середньої освіти "Кобильська гімназія" 
Збаразької міської ради Тернопільської області

51 7

8 Заклад загальної середньої освіти "Красносільська 
гімназія" Збаразької міської ради Тернопільської області

46 6

9 Заклад загальної середньої освіти "Кретівська гімназія"  
ім. Петра Сороки  Збаразької міської ради 
Тернопільської області

45 7

10 Заклад загальної середньої освіти "Максимівська 
гімназія" Збаразької міської ради Тернопільської області

118 9

11 Заклад загальної середньої освіти "Решнівська гімназія" 
Збаразької міської ради Тернопільської області

25 2

12 Заклад загальної середньої освіти "Синявська гімназія" 
Збаразької міської ради Тернопільської області

78 9

13 Заклад загальної середньої освіти "Травневська гімназія 
імені Назарія Войтовича" Збаразької міської ради 
Тернопільської області

51 7

14 Заклад загальної середньої освіти "Шилівська гімназія" 
Збаразької міської ради Тернопільської області

31 3

15 Заклад  загальної  середньої  освіти  "Шимковецька
гімназія" Збаразької міської ради Тернопільської області

60 7

16 Гніздичненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з 
дошкільними групами Збаразької міської ради 
Тернопільської області

127 1

17 Залужанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Збаразької міської ради Тернопільської області

210 11

18 Зарудянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Збаразької міської ради Тернопільської області

157 11

19 Опорний заклад "Збаразька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1" Збаразької міської ради 
Тернопільської області

742 30

20 Збаразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 імені
Івана Франка Збаразької міської ради Тернопільської 
області

589 27

21 Збаразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 імені 227 11



Михальського Тараса Романовича Збаразької міської 
ради Тернопільської області

22 Киданецька  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів
Збаразької міської ради Тернопільської області

59 6

    23
Колодненська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів
Збаразької міської ради Тернопільської області

164 11

24 Нижчелуб'янківська загальноосвітня школа 
І-ІІІ  ступенів  Збаразької  міської  ради  Тернопільської
області

105 11

25 Стриївська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів
Збаразької міської ради Тернопільської області

105 10

26 Черниховецька  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів
Збаразької міської ради Тернопільської області

184 11

27 Опорний заклад "Доброводівська загальноосвітня школа
І-ІІІ  ступенів"  Збаразької  міської  ради  Тернопільської
області

227 11

Доброводівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 214 11
28 Філія  "Новиківська  початкова  школа"  Доброводівської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
8 -

29 Філія  "Опрілівська  початкова  школа"  Доброводівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

5 -

30 Заклад  загальної  середньої  освіти  "Болязубська
початкова школа" Збаразької міської ради Тернопільської
області

20 2

31 Заклад  загальної  середньої  освіти  "Олишковецька
початкова школа" Збаразької міської ради Тернопільської
області

14 1

32 Заклад загальної середньої освіти  "Старозбаразька 
початкова школа з дошкільними групами" Збаразької 
міської ради Тернопільської області

6 -

Всього: 3270 252 

Начальник  управління                                                                         Володимир 
ФЛІНТА 
Тетяна Панасюк 
 

                                     

                         Додаток 2
                                                            

Мережа закладів дошкільної освіти
Збаразької міської ради

станом на 01 січня 2021 року

№ з\п Назва закладу Кількість  дітей Кількість груп 
1 Вищелуб’янський заклад дошкільної освіти "Веселка"

Збаразької міської ради Тернопільської області  
33 2

2 Доброводівський заклад дошкільної освіти "Малятко" 25 2



Збаразької міської ради Тернопільської області
3 Зарубинський заклад дошкільної освіти  "Казка" 

Збаразької міської ради Тернопільської області
18 1

4 Зарудянський заклад дошкільної освіти "Соняшник" 
Збаразької міської ради Тернопільської області 

16 1

5 Збаразький заклад дошкільної освіти № 1 
"Калинонька" Збаразької міської ради Тернопільської 
області  

223 10

6 Збаразький заклад дошкільної освіти № 2 "Дзвіночок"
Збаразької міської ради Тернопільської області 

59 3

7  Збаразький заклад дошкільної освіти № 3 "Сонечко" 
Збаразької міської ради Тернопільської області

137 6

8 Збаразький заклад дошкільної освіти № 5 "Пролісок" 
Збаразької міської ради Тернопільської області 

97 4

9 Киданецький заклад дошкільної освіти "Сонечко" 
Збаразької міської ради Тернопільської області  

18 1

10 Колодненський заклад дошкільної освіти "Рукавичка"
Збаразької міської ради Тернопільської області

25 2

11  Кретівський заклад дошкільної освіти "Дзвіночок" 
Збаразької міської ради Тернопільської області

 11 1

12  Максимівський заклад дошкільної освіти "Пролісок" 
Збаразької міської ради Тернопільської області 

30 2

13  Нижчелуб'янський заклад дошкільної освіти 
"Барвінок" Збаразької міської ради Тернопільської 
області

30 2

14 Синявський заклад дошкільної освіти "Вишенька" 
Збаразької міської ради Тернопільської області

17 1

15 Стриївський  заклад  дошкільної  освіти  "Журавлик"
Збаразької міської ради Тернопільської області

19 1

16 Травневський заклад дошкільної освіти "Гномик" 
Збаразької міської ради Тернопільської області

9 1

17 Черниховецький заклад дошкільної освіти "Пролісок"
Збаразької міської ради Тернопільської області

28 2

18 Шилівський заклад дошкільної освіти "Пролісок" 
Збаразької міської ради Тернопільської області 

14 1

19 Шимковецький заклад дошкільної освіти "Сонечко" 
Збаразької міської ради Тернопільської області

10 1

20  Гніздичненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
з дошкільними групами Збаразької міської ради 
Тернопільської області

 28 2

21 Заклад загальної середньої освіти "Старозбаразька 
початкова школа з дошкільними групами" Збаразької 
міської ради Тернопільської області

132 1

Всього: 860 47

Начальник  управління                                                                        Володимир 
ФЛІНТА 
Тетяна Панасюк 
 



                                     

                                    Додаток 3
                                                            

Мережа закладів позашкільної  освіти
Збаразької міської ради

станом на 01 січня 2021 року

№ з/п Назва закладу Кількість
дітей

Кількість груп 

1 Збаразький міський комунальний будинок дитячої і 
юнацької творчості

619 30 

2 Збаразька міська комунального дитячо - юнацька  
спортивна школа 

403 29

3 Збаразька міська комунальна дитячо-юнацька 
спортивна школа 

329 29

Всього: 1351 88



Начальник  управління                                                                          Володимир 
ФЛІНТА 
Тетяна Панасюк 
 

                                   

                                     Додаток 4
                                                            

ПЕРЕЛІК
закладів загальної середньої освіти району

Збаразької міської ради,
у яких функціонують групи подовженого дня

№п/п                Назва навчального закладу Кількість груп Кількість
ставок

1 Гніздичненська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів з дошкільними групами Збаразької 
міської ради Тернопільської області 

1 1

2 Опорний заклад "Доброводівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів" Збаразької міської ради 
Тернопільської області   

2 2

3 Опорний заклад "Збаразька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1" Збаразької міської ради 
Тернопільської області

3 3

4 Збаразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
 2 імені Івана Франка Збаразької міської ради 
Тернопільської області   

2 2

5 Збаразька  загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 3 імені Михальського Тараса 

2 2



Романовича
6 Колодненська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів

Збаразької міської ради Тернопільської області
1 0,5

7 Нижчелуб'янківська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради Тернопільської області

1 0,5

8 Черниховецька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради Тернопільської області

1 1

Всього: 13 12

Начальник  управління                                                                          Володимир
ФЛІНТА 

             Тетяна Панасюк 
 

                                    

                                       Додаток 5
                                                             

                                                                             
ПЕРЕЛІК

закладів  освіти   Збаразької 
міської ради,  у яких функціонують класи  та групи

 інклюзивною формою навчання  
№п/п Назва навчального закладу Кількість

класів  (груп)
Кількість ставок
асистента
вчителя
(вихователя) 

1 Гніздичненська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів з дошкільними групами 
Збаразької міської ради Тернопільської області

1 1

2 Залужанська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради 
Тернопільської області

1 1

3 Зарудянська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради 
Тернопільської області

3 3

4 Збаразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3 імені Михальського Тараса Романовича 
Збаразької міської ради Тернопільської області

2 2

5 Черниховецький заклад дошкільної освіти 
"Пролісок" Збаразької міської ради 
Тернопільської області

1 1

6 Заклад загальної середньої освіти  "Кретівська 
гімназія"  ім. Петра Сороки  Збаразької міської 

2 2



ради Тернопільської області
7 Заклад загальної середньої освіти "Травневська

гімназія імені Назарія Войтовича" Збаразької 
міської ради Тернопільської області

1 1

8 Збаразький заклад дошкільної освіти № 1 
"Калинонька" Збаразької міської ради 
Тернопільської області

1дошкільна 
група

1

9 Збаразький заклад дошкільної освіти № 2 
"Дзвіночок"  Збаразької міської ради 
Тернопільської області

1дошкільна 
група

1

10 Збаразький заклад дошкільної освіти № 3 
"Сонечко" Збаразької міської ради 
Тернопільської області

2  дошкільних
групи

2

11 Збаразький заклад дошкільної освіти № 5 
"Пролісок" Збаразької міської ради 
Тернопільської області

1 дошкільна 
група

1

12 Доброводівський заклад дошкільної освіти 
"Малятко" Збаразької міської ради 
Тернопільської області

2 дошкільних 
групи

2

13 Колодненський заклад дошкільної освіти 
"Рукавичка" Збаразької міської ради 
Тернопільської області

1 дошкільна 
група

1

Всього: 19 19

Начальник  управління                                                    Володимир ФЛІНТА 

             Тетяна Панасюк 
 



Додаток №1 до рішення 
виконавчого комітету 
Збаразької міської ради 
від 26.06.2018р. № 107

ПОСАДОВИЙ  СКЛАД
міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки

і надзвичайних ситуацій
Голова комісії — міський голова Збаража.
Перший заступник –секретар Збаразької міської ради;
Заступники голови комісії: - Начальник районного відділу Управління ДСНС 
України в області, - керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
Секретаріат комісії:
секретар -спеціаліст І категорії відділу реєстрації та правового забезпечення 
Збаразької міської ради.
Члени комісії:

 Начальник відділу містобудування та земельних відносин Збаразької міської 
ради;

 Начальник Збаразького МКП по благоустрою «Добробут»;
 Начальник  Збаразького МКП «Збараж»;

 Начальник Держпродспоживслужби в Збаразькому районі (погоджено)
 Завідувач Збаразького районного лабораторного відділення Кременецького 

міськміжрайонного відділу Державної установи „Тернопільський обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” (погоджено) 

 Начальник Збаразького відділення Кременецької об’єднаної державної 
податкової інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області 
(погоджено).

 Начальник Збаразького відділення поліції Підволочиського відділу поліції 
Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області.
(погоджено).

 Начальник Збаразького районного сектору Управління Державної міграційної 
служби України в області (за згодою).

 Лісничий Збаразького лісництва обласного управління лісового та 
мисливського господарства (за згодою).

 Начальник філії „Збаразький райавтодор” ДП „Тернопільський облавтодор” (за 
згодою).

 Військовий комісар Збаразького районного військового комісаріату (за згодою)



 Перший заступник керівника Кременецької місцевої прокуратури (за згодою)
 Начальник Збаразького району електромереж ВАТ „Тернопільобленерго” (за 

згодою)
 Начальник станційно-лінійної дільниці № 2 районного центру телекомунікацій 

№ 141 м. Кременець Тернопільської філії ПАТ „Укртелеком” (за згодою) 
Начальник Збаразького управління експлуатації газового господарства ПАТ 
„Тернопільгаз” (за згодою)

 Голова районної організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою).

Міський голова Збаража                       Р.С.Полікровський

Додаток №2

Склад комісії для прийняття об’єктів, що безоплатно передаються із
спільної власності територіальних громад  сіл та селищ Тернопільського

району у комунальну власність Збаразької міської ради
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