
                                                                

                                               
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 А  О Б Л А С Т Ь
     В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

      РІШЕННЯ
від 16.07.2021 року №187 

Про     утворення  робочої групи  з 
питань  формування  оптимальної 
мережі  закладів освіти Збаразької
міської ради

Керуючись  статтями   32,  52,  59  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в
Україні", відповідно до статті 25 Закону України "Про освіту", статей 16,19 Закону України
"Про  дошкільну  освіту",   статей  32,  37  Закону  України  "Про  повну  загальну  середню
освіту",  статей  10,14  Закону  України   "Про  позашкільну  освіту",   Положення  про
управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради (нова редакція),  затвердженого
рішенням сьомої сесії восьмого скликання Збаразької міської ради №20 від 09 квітня  2021
року, з метою формування оптимальної мережі закладів дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти Збаразької міської ради, що відповідає потребам населення в наданні
освітніх  послуг  із  врахуванням  соціальних,  географічних  та  економічних  умов,
забезпечення   ефективного  та  раціонального   використання  бюджетних  коштів,
спрямованих  на  галузь  освіти,  розглянувши  листа  управління  освіти,  молоді  та  спорту
Збаразької міської ради від 08  липня 2021 року  № 664/01-06,   виконавчий комітет  

ВИРІШИВ:

1. Утворити   робочу групу з питань формування оптимальної  мережі
закладів освіти Збаразької  міської ради  та затвердити її склад згідно з додатком.

2.  Робочій групі з питань формування  оптимальної  мережі закладів 
освіти Збаразької  міської ради:
   1)  проаналізувати  наявну  мережу  закладів  дошкільної,  загальної  середньої  та
позашкільної освіти  у Збаразькій  міській  громаді;
         2)  у місячний  термін  розробити  План  заходів  щодо  формування 
оптимальної   мережі  закладів  дошкільної,  загальної  середньої  та  позашкільної   освіти
Збаразької  міської ради (далі – План заходів) з метою вирішення важливих соціально -
освітніх завдань:

-  створення  необхідних  умов  для  реалізації  конституційного  права  здобувачів  на
освіту;

-  безоплатного  забезпечення  кожній  дитині  повної  загальної  середньої  освіти
відповідно до вимог державного стандарту;

-  підвищення  якості  освіти  та  її  відповідність  сучасним  стандартам  на  основі
ефективного  використання  потенціалу  ресурсів  (кадрових  та  матеріально-технічних)
кожного закладу освіти;

-  покращення  доступу  дітей  та  молоді  до  якісної  освіти  незалежно  від  місця
проживання;

-  урізноманітнення  форм організації  освітнього  та  виховного  процесів  у  закладах
освіти;



-  забезпечення варіативності освітніх послуг з урахуванням індивідуальних запитів
здобувачів освіти, зокрема, осіб з особливими освітніми потребами  та  обдарованої молоді;

-  забезпечення концентрації та ефективного використання матеріальних, кадрових та
фінансових ресурсів міської ради для підвищення ефективності освітнього процесу. 
         3. Подати План  заходів  щодо  формування оптимальної  мережі закладів дошкільної,
загальної  середньої  та  позашкільної   освіти Збаразької   міської  ради на затвердження в
установленому законом порядку.  
         4.   Залучати до участі у діяльності робочої групи  керівників закладів освіти, старост
населених пунктів, у яких розташовані заклади дошкільної, загальної середньої освіти. 

 5. Координацію роботи з питань організації виконання даного рішення
доручити  управлінню освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради (ФЛІНТА В.В.).

 6.  Контроль за виконанням  даного  рішення покласти  на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолія КАЧКУ. 

Збаразький міський голова                                         Р.С.ПОЛІКРОВСЬКИЙ

 

                                                               



                                                              Додаток 
                                                                        до рішення  виконавчого  комітету   
                                                                        Збаразької   міської ради                                            
                                                                        від  16.07. 2021р. №187

СКЛАД 
 робочої  групи з питань формування оптимальної  мережі

закладів освіти Збаразької  міської ради   

КАЧКА Анатолій 
Ярославович

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, голова робочої групи;

ФЛІНТА Володимир 
Вікторович

- начальник управління освіти, молоді та спорту Збаразької
міської ради, заступник голови робочої групи;

ЮЩИШИН Леся 
Андріївна

- спеціаліст І категорії  відділу освіти управління освіти, 
молоді та спорту Збаразької  міської ради, секретар 
робочої групи;

                       Члени робочої групи:
ГЕРАСИМЧУК Олександр 
Євгенович  

- директор комунальної установи "Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників"   Збаразької міської 
ради;

ДМИТРИШИН Ольга 
Олександрівна 

- головний спеціаліст з питань правового забезпечення 
управління освіти, молоді та спорту  Збаразької міської 
ради;

ЗАБРОНСЬКА Ірина 
Богданівна

- головний спеціаліст – бухгалтер  управління освіти, 
молоді та спорту Збаразької міської ради;

ЛУЦІВ Людмила Іванівна - спеціаліст І категорії  відділу освіти управління освіти, 
молоді та спорту Збаразької міської ради;

НАПОВАНЕЦЬ Роман 
Павлович 

- секретар Збаразької міської ради;

ПАНАСЮК Тетяна 
Іванівна

- начальник відділу освіти управління освіти, молоді та 
спорту  Збаразької міської ради;

ПАНАСЮРА Надія 
Петрівна

- директор комунальної установи "Централізована 
бухгалтерія з обслуговування закладів освіти"  Збаразької
міської ради;

РУДАН Андрій 
Миколайович

- голова постійної депутатської комісії з питань освіти, 
медицини, культури, спорту, молодіжної політики, 
туризму, духовності та соціального захисту населення;

ТОМКІВ Христина 
Євгеніївна 

- головний спеціаліст з питань кадрового  забезпечення 
управління освіти, молоді та спорту  Збаразької міської 
ради;

ШИМЕТИЛО  Ірина 
Петрівна  

- начальник фінансового управління Збаразької міської 
ради 

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