
 

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

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

Д Е С Я ТА  С Е С І Я  

 

РІШЕННЯ 

 

№ VIII/10/10      від 31 серпня 2021 року 

 

Про здійснення заходів з оптимізації 

мережі закладів загальної середньої  

освіти Збаразької міської ради у 

2022  році 

 

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,   

Законів України "Про освіту", "Про повну загальну  середню освіту",  "Про 

внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів 

формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої 

освіти",  відповідно до Перспективного плану оптимізації мережі закладів 

загальної середньої освіти Збаразької міської ради на 2021-2024  роки, 

враховуючи  пропозиції робочої групи з питань формування оптимальної 

мережі закладів освіти Збаразької міської ради, створеної рішенням 

виконавчого комітету від 16.07.2021 року №187,  висновки постійної 

депутатської комісії Збаразької міської ради з питань освіти, медицини, 

культури, спорту, молодіжної політики, туризму, духовності та соціального 

захисту населення, Збаразька міська ради   

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Реорганізувати  до 01 листопада 2022 року заклади загальної середньої 

освіти Збаразької міської ради: 

      1) Заклад загальної середньої освіти "Добромірківська гімназія" 

Збаразької міської ради Тернопільської області шляхом перетворення у 

заклад загальної середньої освіти "Добромірківська початкова школа з 

дошкільним підрозділом" Збаразької міської ради Тернопільської області 

(проект опубліковано);  

      2) Заклад загальної середньої освіти "Зарубинська гімназія" Збаразької 

міської ради Тернопільської області шляхом приєднання до Опорного 



закладу "Доброводівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Збаразької 

міської ради Тернопільської області (проект опубліковано); 

        3) Заклад загальної середньої освіти "Капустинська гімназія" Збаразької 

міської ради Тернопільської області шляхом приєднання до Опорного 

закладу "Збаразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" Збаразької 

міської ради Тернопільської області (проект опубліковано); 

       4) Заклад загальної середньої освіти "Решнівська гімназія" Збаразької 

міської ради Тернопільської області шляхом приєднання до закладу загальної 

середньої освіти "Шимковецька гімназія" Збаразької міської ради 

Тернопільської області (проект опубліковано); 

       5) Заклад загальної середньої освіти "Шилівська гімназія" Збаразької 

міської ради Тернопільської області шляхом приєднання до 

Нижчелуб'янківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Збаразької 

міської ради Тернопільської області (проект опубліковано); 

      6) Філію "Новиківська початкова школа" Доброводівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради 

Тернопільської області шляхом ліквідації (проект опубліковано);; 

      7) Філію "Опрілівська  початкова школа" Доброводівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради 

Тернопільської області шляхом ліквідації (проект опубліковано); 

      8) Заклад загальної середньої освіти з дошкільними групами 

"Старозбаразька початкова школа " Збаразької міської ради Тернопільської 

області шляхом ліквідації (проект опубліковано); 

      9) Заклад загальної середньої освіти "Болязубська початкова школа" 

Збаразької міської ради Тернопільської області шляхом приєднання до  

Колодненської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Збаразької міської 

ради Тернопільської області (проект опубліковано); 

      

      10) Заклад загальної середньої освіти "Олишковецька початкова школа" 

Збаразької міської ради Тернопільської області шляхом приєднання до 

Зарудянської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради 

Тернопільської області(проект опубліковано). 

  

        2. Перепрофілювати до 01 листопада 2022 року Киданецьку 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради  Тернопільської 

області у заклад загальної середньої освіти "Киданецька гімназія" Збаразької 

міської ради Тернопільської області (проект опубліковано). 

 

       3.  При реорганізації закладів загальної середньої освіти забезпечити  

неухильне дотримання вимог чинного законодавства.  

      



        4. Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному на сайті 

Збаразької міської ради.  

        

         5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську  

комісію Збаразької міської ради з питань освіти, медицини, культури, спорту, 

молодіжної політики, туризму, духовності та соціального захисту населення. 

 

Збаразький міський голова                                      Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ  


