
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

 РІШЕННЯ

від 30.06.2021р. №171

Про призупинення освітнього  процесу
у закладах дошкільної освіти Збаразької
міської територіальної громади на
літній період 2020/2021 навчального року

Відповідно до законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", статті 32 "Про
місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону дитинства", Санітарного регламенту для
дошкільних  навчальних закладів,  затвердженого  наказом Міністерства  охорони здоров’я
України від 24.03.2016 № 234, а також враховуючи зміни до постанови Кабінету Міністрів
України від 14 квітня 1997 № 346 "Про затвердження Порядку надання щорічної основної
відпустки тривалістю до 56 календарних днів  керівним працівникам закладів  та установ
освіти,  навчальних  (педагогічних)  частин  (підрозділів)  інших  установ  і  закладів,
педагогічним,  науково-педагогічним  працівникам  та  науковим  працівникам",  з  метою
дотримання вимог норм трудового законодавства та вимог безпеки життєдіяльності дітей
на час проведення поточних ремонтних робіт з підготовки до нового навчального року та
роботи  в   осінньо-зимовий  період  закладів  дошкільної  освіти  територіальної  громади,
виконавчий комітет

В И Р І Ш И В:

1.  Призупинити освітній  процес з  01 липня 2021 року по 31 серпня 2021 року у
закладах дошкільної освіти Збаразької міської територіальної громади згідно з переліком,
зазначеним у додатку №1 до даного рішення.

2. Керівникам закладів дошкільної освіти територіальної громади:
2.1.  Довести  до  відома  батьків  вихованців  закладів  дошкільної  освіти  про

призупинення освітнього процесу з 01 липня 2021 року по 31 серпня 2021 року.
2.2 Забезпечити надання відпусток працівникам згідно норм чинного законодавства.
2.3. Забезпечити в закладах дошкільної освіти проведення поточних ремонтних робіт

з підготовки до нового навчального року та роботи в  осінньо-зимовий період.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління освіти, молоді та

спорту Збаразької міської ради (ФЛІНТА В.В.)

Збарзаький міський голова                                  Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



ВНУТРІШНІ ВІЗИ

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету
30.06.2021р.

________________ Присяжнюк О.А.



Додаток №1
до рішення виконавчого комітет
Збаразької  міської  ради  №171
від 30.06.2021р.

Перелік
закладів дошкільної освіти Збаразької міської ради

1. Вищелуб’янський заклад дошкільної освіти "Веселка" Збаразької міської ради
Тернопільської області

2. Доброводівський заклад дошкільної освіти "Малятко" Збаразької міської ради
Тернопільської області

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету                                                                  О.А. Присяжнюк 
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