
 
 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  

 С І М Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  

  

РІШЕННЯ 

 

№ VIII/17/20             від 30 червня 2022 року 

 
Про здійснення заходів з оптимізації  
мережі закладів загальної середньої  

освіти Збаразької міської ради у 2023 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 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до перспективного плану оптимізації мережі закладів 

загальної середньої освіти Збаразької міської ради, затверджений рішенням 

Збаразької міської ради від 31.08.2021 № VIII/10/9 "Про затвердження 

Перспективного плану оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти 

Збаразької міської ради на 2022-2024 роки": 

1.1. Виключивши з перспективного плану оптимізації мережі закладів 

загальної середньої освіти Збаразької міської ради на 2022 – 2024 роки заклад 

загальної середньої освіти "Кобильська гімназія" Збаразької міської ради 

Тернопільської області; 



1.2. Доповнивши план оптимізації мережі закладів загальної середньої 

освіти Збаразької міської ради на 2022 – 2024 роки: 

- закладом загальної середньої "Іванчанська гімназія" Збаразької міської 

ради Тернопільської області. 

1.3. Змінивши шлях оптимізації: 

- закладу загальної середньої освіти "Травневська гімназія імені Назарія 

Войтовича" Збаразької міської ради Тернопільської області з "реорганізація 

шляхом перетворення у Травневську початкову школу з дошкільною групою" на 

"перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти "Травневська 

гімназія імені Назарія Войтовича" Збаразької міської ради Тернопільської області 

у заклад загальної середньої освіти "Травневська початкова школа імені Назарія 

Войтовича" Збаразької міської ради Тернопільської області (з дошкільним 

підрозділом)"; 

- Гніздичненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з дошкільними 

групами Збаразької міської ради Тернопільської області з "перепрофілювання у 

гімназію з початковою школою та дошкільними групами та приєднання 

Кобильської гімназії" на "перепрофілювання у гімназію з початковою школою та 

дошкільними групами". 

1.4. Змінивши орієнтовну дату оптимізації: 

- закладу загальної середньої освіти "Кретівська гімназія ім. Петра Сороки" 

Збаразької міської ради Тернопільської області з "01.09.2023" на "01.09.2024", 

- Залужанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Збаразької міської 

ради Тернопільської області з "01.09.2023" на "01.09.2024". 

2. Реорганізувати  до 01 вересня 2023 року заклади загальної середньої 

освіти Збаразької міської ради: 

2.1. Заклад загальної середньої освіти "Іванчанська гімназія" Збаразької 

міської ради Тернопільської області шляхом приєднання до закладу загальної 

середньої освіти "Кобильська гімназія" Збаразької міської ради Тернопільської 

області (проект опубліковано). 

3. Перепрофілювати (змінити тип) до 01 вересня 2023 року заклади загальної 

середньої освіти Збаразької міської ради: 

3.1. Гніздичненську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів з дошкільними 

групами Збаразької міської ради Тернопільської області (після внесення 

відомостей про перейменування закладу до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 

Гніздичненський ліцей Збаразької міської ради Тернопільської області) у заклад 

загальної середньої освіти "Гніздичненська гімназія" Збаразької міської ради 

Тернопільської області (проект опубліковано); 

3.2. Зарудянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Збаразької міської 

ради Тернопільської області (після внесення відомостей про перейменування 

закладу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань – Зарудянський ліцей Збаразької міської 



ради Тернопільської області) у заклад загальної середньої освіти "Зарудянська 

гімназія" Збаразької міської ради Тернопільської області (проект опубліковано); 

3.3. Збаразьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 3 імені Михальського 

Тараса Романовича Збаразької міської ради Тернопільської області (після 

внесення відомостей про перейменування закладу до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 

Збаразький ліцей № 3 імені Михальського Тараса Романовича Збаразької міської 

ради Тернопільської області) у заклад загальної середньої освіти "Збаразька 

гімназія імені Михальського Тараса Романовича" Збаразької міської ради 

Тернопільської області (проект опубліковано); 

3.4. Нижчелуб’янківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Збаразької 

міської ради Тернопільської області (після внесення відомостей про 

перейменування закладу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - Нижчелуб’янківський 

ліцей Збаразької міської ради Тернопільської області) у заклад загальної середньої 

освіти "Нижчелуб’янківська гімназія" Збаразької міської ради Тернопільської 

області (проект опубліковано); 

3.5. Стриївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради 

Тернопільської області (після внесення відомостей про перейменування закладу 

до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань - Стриївський ліцей Збаразької міської ради 

Тернопільської області) у заклад загальної середньої освіти "Стриївська гімназія" 

Збаразької міської ради Тернопільської області (проект опубліковано); 

3.6. Заклад загальної середньої освіти "Травневська гімназія імені Назарія 

Войтовича" Збаразької міської ради Тернопільської області у Травневську 

початкову школу імені Назарія Войтовича Збаразької міської ради Тернопільської 

області (проект опубліковано). 

4. Визначити, що освітня діяльність закладів загальної середньої освіти 

Збаразької міської ради, зазначених у підпунктах 2.1-2.5 пункту 2 даного рішення 

здійснюється на першому та другому рівнях повної загальної середньої освіти, 

підпункту 2.6 пункту 2 даного рішення – на першому рівні повної загальної 

середньої освіти зі створенням дошкільного підрозділу без статусу юридичної 

особи,  відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту". 

5. До початку 2022/2023 навчального року припинити провадження частини 

освітньої діяльності: 

5.1. За рівнем профільної середньої освіти та зарахування дітей до 10 класів 

у наступних закладах освіти: 

- Гніздичненській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів з дошкільними 

групами Збаразької міської ради Тернопільської області (після внесення 

відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань – Гніздичненський ліцей Збаразької 

міської ради Тернопільської області); 



- Зарудянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради 

Тернопільської області (після внесення відомостей в до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 

Зарудянський ліцей Збаразької міської ради Тернопільської області); 

- Збаразькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 імені Михальського 

Тараса Романовича Збаразької міської ради Тернопільської області (після 

внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань - Збаразький ліцей № 3 імені 

Михальського Тараса Романовича Збаразької міської ради Тернопільської 

області); 

-  Стриївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради 

Тернопільської області (після внесення відомостей до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 

Стриївський ліцей Збаразької міської ради Тернопільської області) (проект 

опубліковано); 

- Нижчелуб’янківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Збаразької 

міської ради Тернопільської області (після внесення відомостей про 

перейменування закладу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - Нижчелуб’янківський 

ліцей Збаразької міської ради Тернопільської області). 

6. Управлінню освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради (Володимир 

ФЛІНТА) забезпечити учням можливість здобуття повної загальної середньої 

освіти на відповідному рівні у закладах освіти Збаразької міської територіальної 

громади. 

7. При проведенні реорганізації та перепрофілювання закладів загальної 

середньої освіти забезпечити неухильне дотримання вимог чинного 

законодавства.  

8. Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Збаразької 

міської ради або інших засобах масової інформації, сайтах закладів освіти та 

інформаційних стендах. 

9. 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                                                           Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 
 

 


