
 
 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  

 ВІС І М Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  

  

РІШЕННЯ 

 

№ VIII/18/1        від 02 вересня 2022 року 

 

Про звіт  про громадське обговорення 

проєктів рішень Збаразької міської ради 

про реорганізацію та ліквідацію закладів 

загальної середньої освіти у 2022 році  

 

Заслухавши звіт про громадське обговорення проєктів рішень Збаразької 

міської ради про реорганізацію та ліквідацію закладів загальної середньої 

освіти у 2022 році, поданий робочою групою з проведення громадських 

обговорень проєктів рішень щодо реорганізації, ліквідації та перепрофілювання 

закладів загальної середньої освіти Збаразької міської ради 31 серпня 2022 

року, висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, 

медицини, культури, спорту, молодіжної політики, сім’ї, туризму, духовності та 

соціального захисту населення, Збаразька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти звіт про громадське обговорення проєктів рішень Збаразької 

міської ради про реорганізацію та ліквідацію закладів загальної середньої 

освіти у 2022 році до відома (додається). 

2. Оприлюднити звіт про громадське обговорення проєктів рішень 

Збаразької міської ради про реорганізацію та ліквідацію закладів загальної 

середньої освіти у 2022 році на інформаційних стендах Збаразької міської ради 

та адміністративних будівлях населених пунктів, де проходить оптимізація 

мережі закладів освіти Збаразької міської ради у 2022 році. 

 

 

Збаразький міський голова          Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



Додаток 1 

рішення Збаразької міської ради 

від 02 вересня 2022 року №VIII/18/1 

 

ЗВІТ 

про результати громадського обговорення проєктів рішень Збаразької 

міської ради щодо реорганізації, ліквідації та перепрофілювання закладів 

загальної середньої освіти Збаразької міської ради  

 
З метою забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності 

органу місцевого самоврядування, врахування громадської думки під час 

прийняття важливих рішень для територіальної громади, на підставі 

розпорядження Збаразького міського голови від 21 лютого 2022 року №24 "Про 

проведення громадських обговорень проєктів Збаразької міської ради щодо 

реорганізації, ліквідації та перепрофілювання закладів загальної середньої 

освіти Збаразької міської ради у 2022 році", зі змінами, внесеними відповідно 

до розпорядження від 22 липня 2022 року №86,  проведено громадське 

обговорення проєктів рішень Збаразької міської ради  щодо оптимізації  у 2022 

році мережі  установ освіти, а саме: 

- закладу 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;  

-  закладу 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; 

- закладу 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; 

- закладу загальної середньої освіти "Решнівська гімназія" Збаразької 

міської ради Тернопільської області шляхом приєднання до закладу загальної 

середньої освіти "Шимковецька гімназія" Збаразької міської ради 

Тернопільської області; 

- закладу 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; 

- закладу  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; 



- закладу 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; 

- перепрофілювання Киданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Збаразької міської ради  Тернопільської області у заклад загальної середньої 

освіти "Киданецька гімназія" Збаразької міської ради Тернопільської області; 

-  припинення  юридичної особи - закладу загальної середньої освіти з 

дошкільними групами "Старозбаразька початкова школа" Збаразької  міської 

ради Тернопільської області шляхом ліквідації; 

- призупинення освітнього процесу  у філії "Новиківська початкова 

школа" Доброводівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Збаразької 

міської ради Тернопільської області;  

- призупинення освітнього процесу  у  філії "Опрілівська початкова 

школа" Доброводівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Збаразької 

міської ради Тернопільської області. 

До участі в обговоренні запрошено мешканців Збаразької територіальної 

громади у терміни з 24 лютого 2022 року по 30 серпня 2022року. 

Формат проведення громадського обговорення: у зв'язку з продовженням 

карантину та карантинних обмежень, запроваджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення карантину 

та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), введенням 

воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022  

№64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом 

України від 24.02.2022 № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 

року №133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022  № 2119-IX, 

Указом від 18.04.2022  № 259/2022, затвердженим Законом України від 

21.04.2022  №2212-IX, Указом від17.05.2022  №341/2022, затвердженим 

Законом України від 22.05.2022 №2263-IX),  у зв’язку із обмеженнями щодо  

проведення  масових заходів, повну інформацію про заплановані заходи було 

розміщено на офіційному  веб-сайті  міської ради та інформаційному стенді 

Збаразької міської ради, із зазначенням поштової та електронної адреси. 

Пропозиції та зауваження щодо запропонованих заходів приймалися  у 

письмовій формі до 17.00. години  24 березня 2022 року за адресою: 47302, м-н 

І.Франка, 1, м. Збараж, (управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської 

ради, електронна адреса: zbarazhosvita@gmail.com).  

 

Публічні громадські обговорення були організовані робочою групою та 

пройшли у період з 24 липня по  29 липня 2022 року. Відповідне інформаційне 

повідомлення оприлюднено на інформаційному стенді Збаразької міської ради 

у зв’язку із призупиненням роботи офіційного  веб-сайту   міської ради з 

технічних причин. Додатково про проведення громадських обговорень жителі 

mailto:zbarazhosvita@gmail.com


відповідної території були проінформовані також керівниками закладів освіти 

та старостами Збаразької міської ради.   

Публічні громадські обговорення проведено  із  дотриманням усіх заходів 

безпеки на базі закладів загальної середньої освіти  у формі громадських 

слухань та зборів  за участю членів робочої групи,  громадськості та колективів  

закладів загальної середньої освіти, інших осіб у терміни, визначені у 

розпорядженні Збаразького міського голови з даного питання.   

         Інформацію про проведення  громадських обговорень  проєктів  рішень  

Збаразької міської ради щодо  реорганізації  та перепрофілювання закладів 

освіти Збаразької міської ради поміщено у таблиці: 

 

№з

/п 

 

Назва закладу освіти, 

його адреса 

Місце проведення 

громадського 

обговорення 

Дата Час 

Кіль

кість 

прис

утніх 

1 

Заклад  загальної середньої освіти 

"Добромірківська гімназія" 

Збаразької міської ради 

Тернопільської області 

Україна, Тернопільська область, 

Тернопільський район, с. 

Добромірка, вул. Л.Українки, 40, 

47363 

Заклад  загальної 

середньої освіти 

"Добромірківська 

гімназія" Збаразької 

міської ради 

Тернопільської 

області 

24.07.2022 12:30 

год. 

16 

2 

Заклад загальної середньої освіти 

"Зарубинська гімназія" Збаразької 

міської ради Тернопільської 

області 

Україна, Тернопільська область, 

Тернопільський район, 

с.Зарубинці,  

вул. Шкільна, 2, 47343 

Заклад загальної 

середньої освіти 

"Зарубинська 

гімназія" Збаразької 

міської ради 

Тернопільської 

області 

26.07.2022 10:00 

год. 

20 

3 

Філія "Опрілівська початкова 

школа" опорного закладу 

"Доброводівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів" Збаразької 

міської ради Тернопільської 

області 

Україна, Тернопільська область, 

Тернопільський район, 

с.Опрілівці,  

вул. І.Франка, 1-А 

Філія "Опрілівська 

початкова школа" 

опорного закладу 

"Доброводівська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів"  

Збаразької міської 

ради Тернопільської 

області 

26.07.2022 11:30 

год. 

8 

4 

Філія "Новиківська початкова 

школа" опорного закладу 

"Доброводівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів" Збаразької 

міської ради Тернопільської 

області 

Україна, Тернопільська область, 

Тернопільський район, с.Новики,  

вул. Незалежності, 6 

Філія "Новиківська 

початкова школа" 

опорного закладу 

"Доброводівська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів" 

Збаразької міської 

ради Тернопільської 

області 

26.07.2022 13:00 

год. 

11 



 

5 

Заклад загальної середньої освіти 

"Капустинська гімназія" 

Збаразької міської ради 

Тернопільської області 

Україна, Тернопільська область, 

Тернопільський район,  

с. Мусорівці, вул. Долина, 1, 47350 

Заклад загальної 

середньої освіти 

"Капустинська 

гімназія" Збаразької 

міської ради 

Тернопільської 

області 

29.07.2022 10:00 

год. 

19 

6 

Заклад загальної середньої освіти 

"Решнівська гімназія" Збаразької 

міської ради Тернопільської 

області 

Україна, Тернопільська область, 

Тернопільський район, 

с. Решнівка,  

вул. І.Франка, 48,  47336 

Заклад загальної 

середньої освіти 

"Решнівська 

гімназія" Збаразької 

міської ради 

Тернопільської 

області 

27.07.2022 10:00 

год. 

32 

7 

заклад загальної середньої освіти 

"Шилівська гімназія" Збаразької 

міської ради Тернопільської 

області 

Україна, Тернопільська область, 

Тернопільський район, с. Шили,  

вул. Т.Шевченка, 98,  47431 

заклад загальної 

середньої освіти 

"Шилівська 

гімназія" Збаразької 

міської ради 

Тернопільської 

області 

29.07.2022 12:00 

год. 

35 

8 

заклад  загальної середньої освіти 

"Болязубська початкова школа" 

Збаразької міської ради 

Тернопільської області   

Україна, Тернопільська область, 

Тернопільський район,  

с. Болязуби, вул. Садова, 2, 47381 

заклад  загальної 

середньої освіти 

"Болязубська 

початкова школа" 

Збаразької міської 

ради Тернопільської 

області   

27.07.2022 13:30 

год. 

14 

9 

заклад загальної середньої освіти 

"Олишковецька початкова школа" 

Збаразької міської ради 

Тернопільської області 

Україна, Тернопільська область, 

Тернопільський район,  

с. Олишківці, вул. Тимошенка, 36-

А, 47333 

заклад загальної 

середньої освіти 

"Олишковецька 

початкова школа" 

Збаразької міської 

ради Тернопільської 

області 

27.07.2022 12:00 

год. 

21 

10 

Киданецька загальноосвітня  

школа І-ІІІ ступенів Збаразької 

міської ради  Тернопільської 

області 

Україна, Тернопільська область, 

Тернопільський район,  

с. Киданці, вул. Шкільна, 5, 47347 

Киданецька 

загальноосвітня  

школа І-ІІІступенів 

Збаразької міської 

ради  

Тернопільської 

області 

28.07.2022 10:00 

год. 

20 

11 

Заклад загальної середньої освіти з 

дошкільними групами 

"Старозбаразька початкова школа" 

Збаразької міської ради 

Тернопільської області 

Україна, Тернопільська область, 

Тернопільський район, с. Старий 

Заклад загальної 

середньої освіти з 

дошкільними 

групами 

"Старозбаразька 

початкова школа" 

Збаразької міської 

28.07.2022 12:00 

год. 

7 



Збараж, вул. Старозбаразька, 142а ради Тернопільської 

області 

 

Пропозиції та зауваження щодо запланованих заходів, спрямованих на 

створення ефективної мережі закладів загальної середньої освіти, надходили до 

Збаразької міської ради впродовж  часу, визначеного для проведення 

громадських обговорень. 

На час формування перспективного плану оптимізації мережі закладів 

загальної середньої освіти до Збаразької міської  ради  29 липня 2021 року         

за вх. № 1203/2.7 надійшло колективне звернення з підписами  жителів села 

Добромірка про доцільність відкриття початкової школи з дошкільною групою. 

13 грудня 2021 року за вх.. №1666/2.7 надійшло колективне звернення 

в.о. директора  Савченко  Л.М. та працівників закладу загальної середньої 

освіти "Решнівська гімназія" Збаразької міської ради щодо відсутності підстав 

для закриття школи. 

14 лютого 2022 року за вх. №КО-57/2.7 надійшло колективне звернення 

жителів с. Болязуби (Горинь А. Ю.) щодо незакриття закладу загальної 

середньої освіти "Болязубська початкова школа" Збаразької міської ради. 
21 лютого 2022 року за вх. №КО-171/2.7 зареєстровано  колективне 

звернення жителів с. Олишківці  та батьків учнів закладу загальної середньої 

освіти "Олишковецька початкова школа" Збаразької міської ради   щодо 

незакриття закладу загальної середньої освіти "Олишковецька початкова 

школа" Збаразької міської ради. 

14 травня 2022 року за вх. №КО-121/2.7 проведено реєстрацію  

колективного звернення батьків учнів закладу загальної середньої освіти 

"Решнівська гімназія" Збаразької міської ради щодо незакриття даного 

навчального закладу.  

09 червня 2022 року за вх. №КО-171/2.7 надійшло колективне звернення 

жителів с. Решнівка щодо незакриття закладу загальної середньої освіти 

"Решнівська гімназія" Збаразької міської ради. 

05 серпня 2022 року за вх. № КО-326/2.7 зареєстровано  колективне 

звернення жителів с. Витківці та с. Олишківці (Дзюбик С.В.) щодо 

продовження функціонування  закладу загальної середньої освіти 

"Олишковецька початкова школа" Збаразької міської ради. 

15 серпня 2022 року за вх. № 348/2.7надійшло колективне звернення 

батьків учнів закладу загальної середньої освіти "Болязубська початкова 

школа" Збаразької міської ради щодо відтермінування закриття закладу 

загальної середньої освіти "Болязубська початкова школа" Збаразької міської 

ради. 

18 серпня 2022 року в управління освіти, молоді та спорту Збаразької 

міської ради (вхідний № 22) надійшло колективне звернення батьків учнів 

закладу загальної середньої освіти "Капустинска гімназія" Збаразької міської 

ради (Милян Л. В., Різник І.П., Кухарук І. Б., Шпиця І.Л. та інші) щодо 

незакриття закладу загальної середньої освіти "Капустинска гімназія" 

Збаразької міської ради. 



23 серпня 2022 року за вх. №КО-378/2.7 надійшло колективне звернення 

(клопотання) батьків закладу загальна середня освіта "Капустинська гімназія" 

Збаразької міської ради  щодо проводження діяльності  закладу. 

27 липня 2022 року за вх. №05-2255/2.6 надійшов адвокатський запит 

адвоката Кметика Ярослава Степановича про надання інформації та копії 

документів щодо розгляду питання приєднання закладу загальної середньої 

освіти "Решнівська гімназія" Збаразької міської ради до закладу загальної 

середньої освіти "Шимковецька гімназія" Збаразької міської ради. 

18 липня 2022 року за вх. № Л-21/03-03.2 надійшов запит Ірини Ленько на 

отримання публічної інформації щодо ліквідації закладів загальної середньої 

освіти Збаразької міської ради, зокрема, філії "Опрілівська початкова школа" 

Доброводівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.  

18 липня 2022 року за вх. № К-22/03-03.2 надійшов запит Вікторії 

Кохановської на отримання публічної інформації щодо ліквідації закладів 

загальної середньої освіти Збаразької міської ради. 

22 липня 2022 року за вх. № Л-22/03-03.2 надійшов запит Ірини Ленько на 

отримання публічної інформації щодо ліквідації закладів загальної середньої 

освіти Збаразької міської ради.  

09 серпня 2022 року за вх. № Л-24/03-03.2 надійшов запит Ірини Ленько 

на отримання публічної інформації щодо ліквідації закладів загальної середньої 

освіти Збаразької міської ради. 

10 серпня 2022 року за вх. № В-25/03-03.2 надійшов запит Наталії Возьної 

на отримання публічної інформації щодо ліквідації закладів загальної середньої 

освіти Збаразької міської ради, зокрема, закладу 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.  

Усі зазначені вище звернення та запити розглянуто, у тому числі,  на 

засіданнях постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, спорту, 

молодіжної політики, туризму, духовності та соціального захисту населення 

Збаразької міської ради, заявників проінформовано.  

У ході обговорення членами робочої групи надано економічне 

обґрунтування необхідності проведення заходів з оптимізації мережі закладів 

загальної середньої освіти, проаналізовано окремі напрями освітньої та 

виховної діяльності та стан освітнього середовища кожного із закладів освіти, 

наголошено на необхідності значних фінансових вливань з метою покращення 

матеріально-технічної бази,  протипожежної безпеки установ,  окреслено 

основні вимоги та можливості організації підвезення здобувачів освіти, 

звернуто увагу на особливості здійснення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану. 

Члени робочої групи також окреслили законодавчі основи прийняття 

відповідних рішень. 

Було наголошено, що органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 



повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України 

(стаття 19 Конституції України).  

Відповідно до статті 143 Конституції  України територіальні громади 

села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого 

самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні 

підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх 

діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до 

їхньої компетенції. 

Згідно із статтею 26 Закон України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" "Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми 

власності здійснюється за рішенням місцевої ради". 

Відповідно до статті 25  Закону України  "Про освіту": 

" 2. Засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа): 

приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу 

освіти, затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір 

у випадках, визначених законом"; 

"6. Засновник закладу освіти зобов’язаний: 

у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти 

можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти". 

Відповідно до статті 32 Закону України "Про повну загальну середню 

освіту": 

"Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання 

(зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник 

(засновники)"; 

"Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до 

законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, 

а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної 

громади"; 

"Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують 

районні, міські, сільські, селищні ради"; 

"У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти 

засновник зобов'язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття 

загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти"; 

"Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у 

сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення 

проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж 

за один рік до прийняття відповідного рішення". 

Статтею 35 Закону України "Про повну загальну середню освіту"  

визначено типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної 

середньої освіти: 

"1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні 

забезпечують: 

- початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти; 

- гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти; 

- ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти". 



У ході публічного громадського обговорення  жителі населених пунктів, 

що прийняли участь у ньому,  не схвалили ініціативу  Збаразької міської ради 

щодо ліквідації, реорганізації закладів освіти, особливих зауважень щодо 

перепрофілювання закладу загальної середньої освіти "Добромірківської  

гімназії" та Киданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів не надходило. 

Основними причинами незгоди  учасників громадських обговорень  були 

такі: 

-  незадовільний, на їх думку, стан доріг для перевезення дітей до інших шкіл; 

-  школа у селі  є його освітнім та культурним центром ("не буде школи – не 

стане села"); 

-  одним із аргументів щодо продовження функціонування закладів освіти або 

відтермінування прийняття зазначених рішень слугувало те, що у країні 

введено військовий стан, тому збільшуються ризики для життя і здоров'я дітей,  

особливо під час здійснення перевезення. 

Відповідно до  рішення сесії Збаразької міської ради від 30 червня 2022 

року №VІІІ/17/18 "Про зміну типу та перейменування закладів загальної 

середньої освіти  Збаразької міської ради та затвердження їх установчих 

документів"  усі загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів перейменовано у ліцеї.    

При підготовці проєктів рішень Збаразької міської ради  враховано  

зазначені зміни у назвах освітніх закладів.    

У ході громадського обговорення висловлено думку щодо внесення змін 

до запропонованого проєкту рішення, який стосується перетворення ЗЗСО 

"Добромірківська гімназія" в частині  зміни найменування закладу освіти на 

Добромірківська початкова школа Збаразької міської ради Тернопільської 

області, інформацію щодо надання освітніх послуг з дошкільної та початкової 

освіти зазначити в установчих документах. 

 

  

За результатами  громадського обговорення  та розгляду пропозицій, 

звернень, робоча  група  з  проведення громадських обговорень проєктів рішень 

щодо реорганізації та перепрофілювання закладів загальної середньої освіти 

Збаразької міської ради  пропонує: 

 

Винести на розгляд чергової сесії Збаразької міської ради наступні  

проєкти рішень:   

 

- Про припинення  закладу загальної середньої освіти з дошкільними 

групами Старозбаразька початкова школа" Збаразької  міської ради 

Тернопільської області шляхом  ліквідації; 

- Про перепрофілювання  (зміну типу) Киданецької загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради Тернопільської області та зміну 

найменування закладу освіти;  

- Про реорганізацію шляхом перетворення закладу загальної середньої 

освіти "Добромірківська гімназія" Збаразької  міської ради Тернопільської 



області в Добромірківську початкову школу Збаразької міської ради 

Тернопільської області; 

- Про реорганізацію шляхом приєднання закладу загальної середньої 

освіти "Болязубська початкова школа" Збаразької міської ради Тернопільської 

області до Колодненського ліцею Збаразької міської ради Тернопільської 

області; 

- Про реорганізацію шляхом приєднання закладу загальної середньої 

освіти "Зарубинська гімназія" Збаразької  міської ради Тернопільської області 

до  Доброводівського ліцею імені Олександра Смакули Збаразької міської ради 

Тернопільської області; 

- Про реорганізацію шляхом приєднання закладу загальної середньої 

освіти "Капустинська гімназія" Збаразької міської ради Тернопільської області 

до Збаразького ліцею № 1 Збаразької міської ради Тернопільської області; 

- Про реорганізацію шляхом приєднання закладу загальної середньої 

освіти "Олишковецька початкова школа" Збаразької міської ради 

Тернопільської області до Зарудянського ліцею Збаразької міської ради 

Тернопільської області; 

- Про реорганізацію шляхом приєднання закладу загальної середньої 

освіти "Решнівська гімназія" Збаразької  міської ради Тернопільської області до 

закладу загальної середньої освіти "Шимковецька гімназія" Збаразької міської 

ради Тернопільської області; 

- Про реорганізацію шляхом приєднання закладу загальної середньої 

освіти "Шилівська гімназія" Збаразької міської ради Тернопільської області до 

Нижчелуб’янківського ліцею Збаразької міської ради Тернопільської області; 

- Про призупинення освітнього  процесу у філії "Новиківська початкова 

школа" опорного закладу "Доброводівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів" Збаразької міської ради Тернопільської області та філії "Опрілівська 

початкова школа" опорного закладу "Доброводівська  загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів" Збаразької міської ради Тернопільської області. 

При прийнятті зазначеного рішення робоча група враховувала декілька  

чинників.  

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до 

законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, 

а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної 

громади та/або суспільства. 

Враховуючи вищевказані положення, оптимальне функціонування мережі 

закладів загальної середньої освіти повинно виходити з об’єктивно існуючого 

запиту на освітні послуги. 

Пунктом 6 частини  1 статті  7 Бюджетного Кодексу України 

передбачено, що бюджетна система ґрунтується на "принципі ефективності та 

результативності – при складанні та виконанні бюджетів усі учасники 

бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі 

національних цінностей і завдань, шляхом забезпечення якісного надання 

послуг, гарантованих державою, місцевим самоврядуванням, при залученні 



мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального 

результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів".  

Відповідно до частини третьої статті 1032 Бюджетного кодексу України 

освітня субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі 

формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Формування обсягу освітньої субвенції для місцевих бюджетів на 

поточний  рік здійснюється  відповідно до формули розподілу освітньої 

субвенції між місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1088 «Про затвердження формули 

розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» (із змінами), з 

урахуванням здійсненого перегляду значень коефіцієнтів приведення, 

включаючи коефіцієнти приведення розрахункової наповнюваності класів. 

При формуванні обсягів освітньої субвенції на 2022 рік визначено, що  

середня наповнюваність класів по Збаразькій громаді становить 14,8. 

Розрахункова наповнюваність класів учнями загальної середньої освіти для 

громади при формуванні бюджету складає 15. Фактична ж наповнюваність 

класів учнями у зазначених закладах є набагато меншою, про що свідчать 

наведені  нижче дані.    

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 

№401 "Про спрямування коштів  до  резервного фонду державного бюджету" 

видатки загального фонду державного бюджету на 2022 рік, передбачені для 

Міністерства освіти і науки України за програмою "Освітня субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам" , скорочено на 10 відсотків. Згідно з 

помісячним розписом видатків державного бюджету зазначені обсяги освітньої 

субвенції у червні-грудні поточного року зменшаться. Це призведе до 

недофінансування видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти, які здійснюються коштом освітньої субвенції в 

середньому на 17 відсотків щомісяця.  У межах громади - це 11043200 гривень. 

За попередніми розрахунками до закінчення 2022 року потреба у коштах для 

виплати заробітної плати педагогів шкіл становить  4616079 гривень.  

Відповідно до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 14.01.2015 №6 (зі змінами та доповненнями): "За рахунок субвенції 

не здійснюється з 1 вересня 2016 року фінансування закладів загальної 

середньої освіти (крім закладів початкової школи та приватних закладів 

загальної середньої освіти), кількість учнів у яких становить менше 25 осіб".  

Більшість закладів освіти, що мають статус гімназій, до початку 2022/2023 

навчального року не матимуть необхідної кількості здобувачів освіти, тому 

фінансування цих закладів у 2023 році здійснюватиметься із місцевого 

бюджету. 

Окрім цього, виділення додаткових коштів на утримання школи, в тому 

числі на усунення порушень законодавства щодо протипожежних заходів, 

ремонти приміщення тощо збільшать вартість утримання одного учня за рік.  



Різниця між річною вартістю навчання однієї дитини у середньому по 

громаді та малозаповненому закладі складає кілька десятків тисяч гривень. 

Незалежно від кількості учнів, які навчаються, громада здійснює зі свого 

бюджету  однакові видатки на оплату енергоносіїв, оплату праці технічного 

персоналу.       

Одним  із показників  ефективності діяльності закладу освіти  є  участь 

здобувачів освіти у різноманітних конкурсах, Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах  тощо. Учні зазначених закладів практично не приймають участі у 

них.  

У разі реорганізації чи перепрофілювання закладу загальної середньої 

освіти  засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити 

здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти (частина 2 

статті  32 Закону України "Про повну загальну середню освіту"). 

На виконання даної норми, з метою забезпечення реалізації гарантій 

права на здобуття кожним якісної загальної середньої освіти на даний час 

проводиться комплекс заходів, які дозволять уникнути незручностей кожного в 

реалізації права на здобуття загальної середньої освіти в іншому закладі освіти 

із забезпеченням територіальної доступності, зокрема,  через організацію 

процесу підвезення дітей до навчального закладу та у зворотному напрямку з 

урахуванням побажань батьків.   Шляхи вирішення даної проблеми наведено 

нижче.  

У  зв’язку із введенням воєнного стану в Україні особливо гостро постало 

питання створення  безпечних умов для учасників освітнього процесу шляхом 

облаштування найпростіших укриттів.  Відповідно створеною тимчасовою 

комісією проведено обстеження усіх закладів освіти на предмет можливості 

облаштування укриттів. Враховуючи висновки зазначеної комісії, рішенням 

ради  оборони Тернопільської області від 30 серпня 2022 року №85 "Про 

запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в 

області", введеного в дію розпорядженням начальника Тернопільської обласної 

військової адміністрації" від 30 серпня 2022 року №522/01.02-01,  

рекомендовано різні форми організації освітнього процесу. Для більшості  

закладів освіти, що підлягають реорганізації, передбачено здійснення 

освітнього процесу за дистанційною формою.  

Робочою групою  також узагальнено основні показники діяльності 

кожного із закладів освіти.  

 

 

 

 

Заклад  загальної середньої освіти  

"Добромірківська гімназія" Збаразької міської ради 

Проєктна потужність закладу складає 90 здобувачів освіти, ліцензований 

обсяг на провадження освітньої діяльності: початкова освіти – 40, базова 

середня освіта – 50. У 2020/2021 навчальному році у закладі загальної середньої 

освіти "Добромірківська гімназія" Збаразької міської ради навчалося 40 учнів, у 



2021/2022 навчальному році – 32 учні, до початку  2022/2023 навчального року  

планується 36 учнів. У 2021/2022 навчальному році у гімназії було лише три 

класи, у яких  учнів більше п’яти, відсутні перший та дев’ятий класи.   

Найменша наповнюваність у 3 класі – 3 учні, 4 класі – 4 учні, 8 класі – 3 учні. 

14 здобувачів освіти закладу навчалися на індивідуальній формі навчання. 

Середня вартість утримання одного учня у закладі освіти у 2020 році становила 

51951 гривня, тоді як середня вартість навчання одного здобувача освіти у 

громаді – 27039 гривень. У  2021 році ці показники  становили 79853 гривні та 

у громаді – 39470 гривень відповідно. За І півріччя 2022 року вартість навчання 

одного учня - 41243 гривні,  по громаді – 33350 гривень. На утримання закладу 

загальної середньої освіти "Добромірківська гімназія" Збаразької міської ради  

у 2021 році було використано коштів в сумі 2555287 гривень, з них кошти з 

державного бюджету – 1842521 гривня, з бюджету Збаразької міської 

територіальної громади – 712766 гривень. 

Заклад загальної середньої освіти "Добромірківська гімназія" Збаразької 

міської ради розташований у пристосованому двохповерховому приміщенні 

1985 року побудови. Його площа складає 629 м2. Наявне опалення, водогін з 

гарячою водою та каналізація, облаштовано внутрішні вбиральні. Заклад 

підключено до мережі інтернет. Проте, наявно лише 2 персональних 

комп’ютера, строк придбання яких становить понад 5 років, 1 принтер. Відсутні 

сучасні кабінети, класи із інтерактивними поверхнями. Лише  2 класи мають  

засоби візуалізації: один - проєктор, один - телевізор. У закладі відсутній 

спортзал.  

У 2020/2021 навчальному році учні закладу не приймали участі у 

жодному із 12 конкурсів, які були організовані управлінням освіти, молоді та 

спорту Збаразької міської ради. У 2021/2022 навчальному році були задіяні 

лише в одному конкурсі-виставці "Замість ялинки-зимовий букет". Впродовж 

останніх двох  років взагалі не приймали участі у Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах з навчальних дисциплін. 

Заклад загальної середньої освіти не забезпечений повністю 

педагогічними працівниками. Наявні вакантні посади: вчитель хімії, вчитель 

біології, вчитель фізики, вчитель інформатики, вчитель фізичної культури. 

Територіально заклад загальної середньої освіти найближче 

розташований до Нижчелуб’янківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Збаразької міської ради, відстань – 13,7 км., стан дорожнього покриття 

задовільний, за винятком окремих ділянок. Проте, учні 5-9 класів планують 

продовжити навчання у Збаразькому ліцеї Тернопільської обласної ради. 

Станом на 31 серпня 2022 року 21 учня відраховано зі школи для продовження 

навчання у Збаразькому ліцеї.   Для них буде організовано підвезення. 

У населеному пункті є 10-12 дітей  дошкільного віку. Для обладнання 

дошкільної групи із закладу загальної середньої освіти з дошкільними групами 

"Старозбаразька початкова школа" передано меблі, кухонне обладнання.  

Облаштовано приміщення для укриття площею 60 м2, тому можливий 

очний освітній процес. 

 



                                     Заклад  загальної середньої освіти 

"Зарубинська гімназія" Збаразької міської ради 
Проектна потужність установи -  276 здобувачів освіти, ліцензований 

обсяг на провадження освітньої діяльності: початкова освіти – 84, базова 

середня освіта – 192. У 2020/2021 навчальному році у закладі загальної 

середньої освіти "Зарубинська гімназія" Збаразької міської ради навчалося 34 

учні, у 2021/2022 навчальному році – 26 учнів, у 2022/2023 навчальному році 

планується 23 учня. У 2021/2022 навчальному році у гімназії було лише три 

класи, де учнів більше п’яти, відсутні перший, п’ятий і шостий класи.   

Найменша наповнюваність у 3 класі – 1 учень, у 9 класі – 2 учні. 7 здобувачів 

освіти закладу навчалися на індивідуальній формі навчання. Середня вартість 

утримання одного учня у закладі освіти у 2020 році становила 70041 гривня, 

тоді як середня вартість навчання у громаді – 27039 гривень,    у 2021 році ці 

показники  становили  100576 гривень та  – 39470 гривень відповідно . За  

І півріччя 2022 року вартість навчання одного учня – 50610 гривень, по громаді 

– 33350 гривень. На утримання закладу загальної середньої освіти "Зарубинська 

гімназія" Збаразької міської ради  у 2021 році було використано коштів в сумі 

2614975 гривень, з них кошти з державного бюджету – 1756959 гривень, з 

бюджету Збаразької міської територіальної громади – 858016 гривень. 

Заклад загальної середньої освіти "Зарубинська гімназія" Збаразької 

міської ради розташований у типовому двохповерховому приміщенні 1973 року 

побудови. Його площа складає 1020 м2. Наявне опалення, водогін з гарячою 

водою та каналізація, облаштовано внутрішні вбиральні. Заклад підключено до 

мережі інтернет. У закладі наявно 9 персональних комп’ютерів, у 6-ти із них 

строк придбання становить понад 5 років, 

4 принтери. Відсутні сучасні кабінети, класи із інтерактивними поверхнями. 

Наявно тільки 2 класи із  засобами візуалізації (із телевізором),  спортивний  

зал.  

Впродовж 2020/2021 та 2021/2022 навчальних років учні закладу не брали 

участі в жодному із 12 конкурсів, які були організовані управлінням освіти, 

молоді та спорту Збаразької міської ради та у Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах з навчальних предметів. 

Заклад загальної середньої освіти не забезпечений повністю 

педагогічними працівниками. Наявні вакантні посади: вчитель географії, 

вчитель трудового навчання, вчитель музичного мистецтва. 

Територіально заклад загальної середньої освіти найближче 

розташований до опорного закладу "Доброводівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів" Збаразької міської ради, відстань – 7,8 км., стан дорожнього покриття 

задовільний, за винятком окремих ділянок. У 2021/2022 навчальному році до 

опорного закладу підвозилось 12 учнів із с.Зарубинці. У опорного закладу є 

шкільний автобус, розроблено маршрут його руху.  

Частина дітей планує продовжити навчання у школах м. Збаража, тому 

необхідно вирішити питання укладання договору на здійснення підвозу  дітей із 

перевізником, що обслуговує маршрут "Тернопіль-Зарубинці".             У закладі 



відсутнє найпростіше укриття, тому освітній процес можливий лише за 

дистанційною формою. 

Станом на 31 серпня 2022 року із закладу освіти вибули усі учні, 

вирішено питання працевлаштування  окремих педагогічних працівників. 

Заклад загальної середньої освіти 

"Капустинська гімназія" Збаразької міської ради 
Проєктна потужність закладу складає 70 здобувачів освіти, ліцензований 

обсяг на провадження освітньої діяльності: початкова освіти – 30, базова 

середня освіта – 40. У 2020/2021 навчальному році у закладі загальної середньої 

освіти "Капустинська гімназія" Збаразької міської ради навчалося 27 учнів, у 

2021/2022 навчальному році – 25 учні, у 2022/2023 навчальному році 

планується 26 учнів. У 2021/2022 навчальному році у гімназії було лише два 

класи, у яких навчається  учнів більше п’яти, відсутні другий та шостий класи,   

Найменша наповнюваність у 4 класі – 1 учень, 7 класі – 1 учень. 13 здобувачів 

освіти закладу навчалися на індивідуальній формі навчання. Середня вартість 

утримання одного учня у закладі освіти у 2020 році становила 64430 гривень,  у 

громаді – 27039 гривень. Середня вартість утримання одного учня у 2021 році 

склала  78103 гривні,  у громаді – 39470 гривень. За І півріччя 2022 року 

вартість навчання одного учня склала 44361 гривень, по громаді – 33350 

гривень.  На утримання закладу загальної середньої освіти "Капустинська 

гімназія" Збаразької міської ради  у 2021 році було використано коштів в сумі 

1952562 гривень, з них кошти з державного бюджету – 1471722 гривень, з 

бюджету Збаразької міської територіальної громади – 480840 гривень. 

Заклад загальної середньої освіти "Капустинська гімназія" Збаразької 

міської ради розташований у типовому одноповерховому приміщенні 1966 року 

побудови. Його площа складає 680 м2. Наявне опалення, водогін з гарячою 

водою та каналізація, облаштовано внутрішні вбиральні. Заклад підключено до 

мережі інтернет. У закладі наявно 6 персональних комп’ютерів, строк 

придбання яких становить понад 5 років, 2 принтери. Відсутні сучасні кабінети, 

класи із інтерактивними поверхнями. Наявно тільки  2 класи із засобами 

візуалізації: один із проєктором,  один із телевізором. У закладі відсутній 

спортивний зал. 

У 2020/2021 та 2021/2022 навчальних роках учні закладу не приймали 

участі в жодному із 12 конкурсів, які були організовані управлінням освіти, 

молоді та спорту Збаразької міської ради та  Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах з навчальних предметів. 

Заклад загальної середньої освіти не забезпечений повністю 

педагогічними працівниками. Наявні вакантні посади: вчитель хімії, вчитель 

біології, вчитель інформатики, вчитель початкових класів, вчитель трудового 

навчання. 

Територіально заклад загальної середньої освіти найближче 

розташований до опорного закладу "Збаразька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1" Збаразької міської ради, відстань – 7,7 км., стан дорожнього 

покриття задовільний, за винятком окремих ділянок. У опорного закладу 

наявний шкільний автобус.  Необхідно продовжити маршрут  до відповідних 



населених пунктів маршрут. Також рейсовий автобус, можливе укладення 

договору про перевезення  рейсовим автобусом із с.Мусорівці. У закладі 

відсутнє найпростіше укриття, тому освітній процес можливий лише за 

дистанційною формою. 

Заклад загальної середньої освіти 

"Решнівська гімназія" Збаразької міської ради 
Проектна потужність школи складає 143 здобувачі освіти, ліцензований 

обсяг на провадження освітньої діяльності: початкова освіти – 52, базова 

середня освіта – 73. У 2020/2021 навчальному році у закладі загальної середньої 

освіти "Решнівська гімназія" Збаразької міської ради навчалося 25 учнів 

відповідно, у 2021/2022 навчальному році – 24 учні, до початку 2022/2023 

навчальному році планується 23 учні. У 2021/2022 навчальному році у гімназії 

було лише два класи, у яких учнів більше п’яти, відсутні другий та п’ятий 

класи.   Найменша наповнюваність у 3 класі – 2 учні, 4 класі – 3 учнів, 6 класі – 

3 учні. 15 здобувачів освіти закладу навчалися на індивідуальній формі 

навчання. Середня вартість утримання одного учня у закладі освіти у 2020 році 

становила 41545 гривень, тоді як середня вартість навчання у громаді – 27039 

гривень. Середня вартість утримання одного учня у 2021 році становила 66446 

гривень, тоді як середня вартість навчання у громаді – 39470 гривень. За І 

півріччя 2022 року вартість навчання одного учня - 36709 гривень, по громаді – 

33350 гривень. На утримання закладу загальної середньої освіти "Решнівська 

гімназія" Збаразької міської ради     у 2021 році було використано кошти в сумі 

1794031 гривень, з них кошти з державного бюджету – 1550344 гривень, з 

бюджету Збаразької міської територіальної громади – 243687 гривень. 

Заклад загальної середньої освіти "Решнівська гімназія" Збаразької 

міської ради розташований у типовому одноповерховому приміщенні 1966 року 

побудови. Його площа складає 440 м2. Наявне опалення, водогін з гарячою 

водою та каналізація, облаштовано внутрішні вбиральні. Заклад підключено до 

мережі інтернет. У закладі наявно 7 персональних комп’ютерів, у 2-х із них 

строк придбання становить понад 5 років, 4 принтери. Відсутні сучасні 

кабінети, класи із інтерактивними поверхнями. Наявно 2 класи із засобами 

візуалізації (із телевізором). У закладі відсутній спортивний зал. 

У 2020/2021 навчальному році учні закладу із 12 конкурсів, які були 

організовані управлінням освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради, 

брали участь лише у літературному конкурсі, присвяченому 150-річчю від дня 

народження Володимира Гнатюка. У 2021/2022 навчальному році були задіяні в 

конкурсі-виставці "Замість ялинки-зимовий букет" та міському етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з навчального предмету.  

Заклад загальної середньої освіти не забезпечений повністю 

педагогічними працівниками. Наявні вакантні посади: вчитель хімії, вчитель 

математики, вчитель української мови та літератури, вчитель географії, вчитель 

історії, вчитель англійської мови. 

Територіально заклад загальної середньої освіти найближче 

розташований до закладу загальної середньої освіти "Шимковецька гімназія" 

Збаразької міської ради, відстань – 6,6 км., стан дорожнього покриття 



задовільний, за винятком окремих ділянок. Потребує вирішення питання 

підвозу дітей. У закладі відсутнє найпростіше укриття, тому освітній процес 

можливий лише за дистанційною формою. 

Станом на 31 серпня 2022 року у школі залишилося 15 учнів та 2 

педагогічних працівників.  

Заклад загальної середньої освіти 

"Шилівська гімназія" Збаразької міської ради 

Проєктна потужність закладу складає 125 здобувачів освіти, 

ліцензований обсяг на провадження освітньої діяльності: початкова освіти – 40, 

базова середня освіта – 50. У 2020/2021 навчальному році у закладі загальної 

середньої освіти "Шилівська гімназія" Збаразької міської ради навчався 31 

учень, у 2021/2022 навчальному році – 31 учень, до початку 2022/2023 

навчальному році планується 33 учні. У 2021/2022 навчальному році у гімназії 

було лише чотири класи, де учнів більше п’яти, відсутні третій та сьомий класи.  

Найменша наповнюваність у 2 класі – 3 учні, 4 класі – 3 учнів, 5 класі – 2 учні. 

8 здобувачів освіти закладу навчалися на індивідуальній формі навчання. 

Середня вартість утримання одного учня у закладі освіти у 2020 році становила 

55945 гривень, тоді як середня вартість навчання у громаді – 27039 гривень. 

Середня вартість утримання одного учня у 2021 році становила 70146 гривень, 

тоді як середня вартість навчання у громаді – 39470 гривень.  За І півріччя 2022 

року вартість навчання одного учня – 39910 гривень, по громаді – 33350 

гривень. На утримання закладу загальної середньої освіти "Шилівська гімназія" 

Збаразької міської ради у 2021 році було використано коштів в сумі 2174524 

гривні, з них кошти з державного бюджету – 1658904 гривні, з бюджету 

Збаразької міської територіальної громади – 515620 гривень.  

Заклад загальної середньої освіти "Шилівська гімназія" Збаразької міської 

ради розташований у пристосованому двоповерховому приміщенні 1999 року 

побудови. Його площа складає 762 м2. Наявне опалення, водогін з гарячою 

водою та каналізація, облаштовано внутрішні вбиральні. Заклад підключено до 

мережі інтернет. У закладі наявно 7 персональних комп’ютерів, у 2-х із них 

строк придбання становить понад 5 років, 4 принтери. Відсутні сучасні 

кабінети, класи із інтерактивними поверхнями. Наявно 2 класи із засобами 

візуалізації (із телевізором). У закладі відсутній спортивний зал, облаштовано 

спортивну кімнату. 

У 2020/2021 навчальному році учні закладу не приймали участі у 

жодному із 12 конкурсів, які були організовані управлінням освіти, молоді та 

спорту Збаразької міської ради. У 2021/2022 навчальному році були задіяні 

лише в одному конкурсі-виставці "Замість ялинки-зимовий букет". Впродовж  

останніх двох навчальних років школярі взагалі не приймали участі у 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів. 

Заклад загальної середньої освіти не забезпечений повністю 

педагогічними працівниками. Наявні вакантні посади: вчитель хімії, вчитель 

математики, вчитель біології, вчитель інформатики, вчитель початкових класів, 

вчитель англійської мови. 



Територіально заклад загальної середньої освіти найближче 

розташований до Нижчелуб’янківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Збаразької міської ради, відстань – 12,4 км., стан дорожнього покриття 

задовільний, за винятком окремих ділянок. Наявний рейсовий автобус, 

планується укладання договору  про перевезення дітей.  

Наявне найпростіше укриття, погоджено  очний освітній процес. 

Киданецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Збаразької міської ради 
Проєктна потужність складає 270 здобувачів освіти, ліцензований обсяг 

на провадження освітньої діяльності: початкова освіти – 100, базова середня 

освіта – 200, повна загальна середня освіта - 50. У 2020/2021 навчальному році 

у Киданецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради 

навчалося 59 учнів, у 2021/2022 навчальному році – 57 учнів, проведено випуск 

9 випускників 11 класів, у 2022/2023 навчальному році планується            56 

учнів. Серед них немає учнів 10-11 класів. У 2021/2022 навчальному році у 

школі було шість класів, у яких  учнів більше п’яти, відсутній десятий клас.    

Найменша наповнюваність у 8 класі – 3 учні та 9 класі – 3 учнів.                            

14 здобувачів освіти закладу навчалися на індивідуальній формі навчання. 

Середня вартість утримання одного учня у закладі освіти у 2020 році становила 

63622 гривні, тоді як середня вартість навчання у громаді – 27039 гривень. 

Середня вартість утримання одного учня у 2021 році становила 76620 гривень, 

тоді як середня вартість навчання у громаді – 39470 гривень. За І півріччя 2022 

року вартість навчання одного учня – 42961 гривень, по громаді – 33350 

гривень. На утримання Киданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Збаразької міської ради у 2021 році було використано коштів в сумі 4367310 

гривень, з них кошти з державного бюджету – 3352209 гривень, з бюджету 

Збаразької міської територіальної громади – 1015101 гривня.  

Киданецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради 

розташована у типовому двоповерховому приміщенні 1966 року побудови. 

Його площа складає1448 м2. Наявне опалення, водогін з гарячою водою та 

каналізація, облаштовано внутрішні вбиральні. Заклад підключено до мережі 

інтернет. У закладі наявно 9 персональних комп’ютерів, строк придбання яких 

становить понад 5 років, 5 принтерів. Відсутні сучасні кабінети, наявні 3 класи 

з інтерактивними поверхнями, наявно 2 класи із засобами візуалізації (із 

телевізором). У закладі наявний спортивна кімната. 

У 2020/2021 навчальному році учні закладу не приймали участі у 

жодному із 12 конкурсів, які були організовані управлінням освіти, молоді та 

спорту Збаразької міської ради. У 2021/2022 навчальному році були задіяні 

лише в одному конкурсі-виставці "Замість ялинки-зимовий букет" та прийняли 

участь у міському етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з навчального 

предмету. 

Заклад загальної середньої освіти забезпечений повністю педагогічними 

працівниками.  



Здобувачі освіти Киданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Збаразької міської ради не потребують підвезення. Облаштовано приміщення 

для укриття, буде здійснюватися очний освітній процес. 

                Заклад загальної середньої освіти  

"Болязубська початкова школа" Збаразької міської ради  
Проектна потужність школи  складає 58 здобувачів освіти, ліцензований 

обсяг на провадження освітньої діяльності: початкова освіти – 40. У 2020/2021 

навчальному році у закладі загальної середньої освіти "Болязубська початкова 

школа" Збаразької міської ради навчалося 14 учнів, у 2021/2022 навчальному 

році – 14 учнів, у 2022/2023 навчальному році планується 13 учнів. У 2021/2022 

навчальному році у закладі був лише один клас, де учнів більше п’яти. 

Найменша наповнюваність у 3 класі – 1 учень, 4 класі – 2 учні.   7 здобувачів 

освіти закладу навчалися на індивідуальній формі навчання.   у 2021 році ці 

показники становили  54340 гривеньта  39470 гривень відповідно.  За І півріччя 

2022 року вартість навчання одного учня – 30943 гривні,  по громаді – 33350 

гривень.  На утримання закладу загальної середньої освіти "Болязубська 

початкова школа" Збаразької міської ради у 2021 році було використано коштів 

в сумі 760755 гривень, з них кошти з державного бюджету – 620861 гривень, з 

бюджету Збаразької міської територіальної громади – 139894 гривень.  

Заклад загальної середньої освіти "Болязубська початкова школа" 

Збаразької міської ради розташований у пристосованому приміщенні 1897 року 

побудови. Його площа складає 170 м2. Наявне електричне опалення, 

каналізація, відсутній водогін, облаштовано внутрішні вбиральні. Заклад 

підключено до мережі інтернет. У закладі наявно 4 персональних комп’ютера, у 

3-х із них строк придбання становить понад 5 років, 2 принтери. Відсутні 

сучасні кабінети, класи із інтерактивними поверхнями. Наявний один клас із 

засобами візуалізації (із телевізором). У закладі облаштовано  спортивну  

кімнату. 

У 2020/2021, 2021/2022 навчальних роках учні закладу не приймали 

участі у жодному із 12 конкурсів, які були організовані управлінням освіти, 

молоді та спорту Збаразької міської ради.  

Заклад загальної середньої освіти забезпечений повністю педагогічними 

працівниками.  

Територіально заклад загальної середньої освіти найближче 

розташований до Колодненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Збаразької міської ради, відстань – 4,8 км., стан дорожнього покриття 

задовільний, за винятком окремих ділянок. На даний час із с.Болязуби до 

Колодненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів вже підвозяться діти  5-

11 класів, розроблений маршрут, необхідне коригування зупинки шкільного 

автобуса. У закладі відсутнє найпростіше укриття, тому освітній процес 

можливий лише за дистанційною формою. 

Заклад загальної середньої освіти 

"Олишковецька початкова школа" Збаразької міської ради 
Проєктна потужність   складає 44 здобувачів освіти, ліцензований обсяг 

на провадження освітньої діяльності: початкова освіта – 40. У 2020/2021 



навчальному році у закладі загальної середньої освіти "Олишковецька 

початкова школа" Збаразької міської ради навчалося 14 учнів, у 2021/2022 

навчальному році – 14 учнів, у 2022/2023 навчальному році планується 10 

учнів. У 2021/2022 навчальному році у закладі був лише один клас, де учнів 

більше п’яти. Найменша наповнюваність у 1 класі – 1 учень, 2 класі – 3 учні, 3 

класі – 4.   8 здобувачів освіти закладу навчалися на індивідуальній формі 

навчання. Середня вартість утримання одного учня у закладі освіти у 2020 році 

становила 43333 гривні, тоді як середня вартість навчання у громаді – 27039 

гривень. Середня вартість утримання одного учня у 2021 році становила 51721 

гривня, тоді як середня вартість навчання у громаді – 39470 гривень.  За І 

півріччя 2022 року вартість навчання одного учня – 26238 гривень, по громаді – 

33350 гривень. 

На утримання закладу загальної середньої освіти "Олишковецька 

початкова школа" Збаразької міської ради у 2021 році було використано коштів 

в сумі 724089 гривень, з них кошти з державного бюджету – 624025 гривень, з 

бюджету Збаразької міської територіальної громади – 100064 гривень.  

Заклад загальної середньої освіти "Олишковецька початкова школа" 

Збаразької міської ради розташований у пристосованому приміщенні 1955 року 

побудови. Його площа складає 360 м2. Наявне пічне опалення, каналізація, 

відсутній водогін, облаштовано внутрішні вбиральні. Заклад підключено до 

мережі інтернет. У закладі наявно 3 персональних комп’ютери, строк 

придбання яких становить понад 5 років, 1 принтер. Відсутні сучасні кабінети, 

класи із інтерактивними поверхнями. Наявний один клас із засобами 

візуалізації (із телевізором). У закладі відсутній спортивний зал. 

У 2020/2021, 2021/2022 навчальних роках учні закладу не приймали 

участі у жодному із 12 конкурсів, які були організовані управлінням освіти, 

молоді та спорту Збаразької міської ради.  

Заклад загальної середньої освіти забезпечений повністю педагогічними 

працівниками.  

Територіально заклад загальної середньої освіти найближче 

розташований до Зарудянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Збаразької міської ради, відстань – 3,6 км., стан дорожнього покриття 

задовільний, за винятком окремих ділянок. На даний час із с.Витківці, 

Олишківці до Зарудянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів вже 

підвозяться учні 5-11 класів  

У закладі відсутнє найпростіше укриття, тому освітній процес можливий 

лише за дистанційною формою. 

Заклад загальної середньої освіти з дошкільними групами 

"Старозбаразька початкова школа" Збаразької міської ради 

Проєктна потужність закладу складає 68 здобувачів освіти, ліцензований 

обсяг на провадження освітньої діяльності: дошкільна освіта – 40. У 2020/2021 

навчальному році у закладі загальної середньої освіти з дошкільними групами 

"Старозбаразька початкова школа" Збаразької міської ради навчалося 6 учнів, у 

2021/2022 навчальному році – 3 учні, до початку 2022/2023 навчального року до 

закладу освіти не зараховано жодного учня. У 2021/2022 навчальному році  у 



закладі був лише один клас, де навчалося три учні. Середня вартість утримання 

одного учня у закладі освіти у 2020 році становила 106231 гривень, тоді як 

середня вартість навчання у громаді – 27039 гривень. Середня вартість 

утримання одного учня у 2021 році становила 122404 гривень, тоді як середня 

вартість навчання у громаді – 39470 гривень. За І півріччя 2022 року вартість 

навчання одного учня – 58593 гривень, по громаді – 33350 гривень. На 

утримання закладу загальної середньої освіти з дошкільними групами 

"Старозбаразька початкова школа" Збаразької міської ради у 2021 році було 

використано коштів в сумі 1101631 гривень, з них кошти з державного 

бюджету – 421022 гривні, з бюджету Збаразької  міської територіальної 

громади – 680609 гривень. Заклад загальної середньої освіти з дошкільними 

групами "Старозбаразька початкова школа" Збаразької міської ради 

розташований у типовому приміщенні 1985 року побудови. Його площа складає 

685 м2. Наявне опалення, каналізація, водогін, облаштовано внутрішні 

вбиральні. Заклад підключено до мережі інтернет. У закладі наявно 2 

персональних комп’ютера, 1 із них строк придбання становить понад 5 років, 1 

принтер. Відсутні сучасні кабінети, класи із інтерактивними поверхнями. 

Наявний один клас із засобами візуалізації (із телевізором). У закладі 

облаштовано  спортивну  кімнату. 

У 2020/2021, 2021/2022 навчальних роках учні закладу не приймали 

участі у жодному із 12 конкурсів, які були організовані управлінням освіти, 

молоді та спорту Збаразької міської ради.  

Заклад загальної середньої освіти забезпечений повністю педагогічними 

працівниками.  

Учні 5-11 класів, які проживають у с. Старий Збараж, підвозяться до 

Залужанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради, 

відстань – 7,4 км., стан дорожнього покриття задовільний.  Буде організовано 

довезення шкільним автобусом до Залужанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, розроблений маршрут шкільного автобуса. Здобувачі дошкільної 

освіти  відраховані із закладу. 

Філія "Новиківська початкова школа" Доброводівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради 
Проектна потужність школи складає 48 здобувачів освіти, ліцензований 

обсяг на провадження освітньої діяльності: початкова освіта – 40. У 2020/2021 

навчальному році філії "Новиківська початкова школа" Доброводівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради навчалося 8 

учнів відповідно до звітності на початок навчального року, у 2021/2022 

навчальному році – 11 учнів, до початку 2022/2023 навчального  року  

планується 11 учнів. У 2021/2022 навчального року  у закладі не було повних 

класів, у яких  учнів більше п’яти. Найменша наповнюваність у 2 класі – 3 учні, 

відсутній четвертий клас. Усі  11 здобувачів освіти закладу навчалися на 

індивідуальній формі навчання. Середня вартість утримання одного учня у 

закладі освіти у 2020 році становила 45428 гривень, тоді як середня вартість 

навчання у громаді – 27039 гривень. Середня вартість утримання одного учня у 

2021 році становила 46851 гривня, тоді як середня вартість навчання у громаді 



– 39470 гривень. За І півріччя 2022 року вартість навчання одного учня – 28612 

гривень, по громаді – 33350 гривень. На утримання філії "Новиківська 

початкова школа" Доброводівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Збаразької міської ради у 2021 році було використано коштів в сумі 515363 

гривні, з них кошти з державного бюджету – 421208 гривень, з бюджету 

Збаразької міської територіальної громади – 94155 гривень.  

Філія "Новиківська початкова школа" Доброводівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради розташована у пристосованому 

приміщенні 1939 року побудови. Його площа складає 152 м2. Наявне опалення, 

каналізація, водогін, облаштовано внутрішні вбиральні. Заклад підключено до 

мережі інтернет. У закладі наявно 1 персональний комп’ютер, строк придбання 

якого становить понад 5 років, немає принтерів. Відсутні сучасні кабінети, 

класи із інтерактивними поверхнями, класи із засобами візуалізації. У закладі 

відсутній спортивний зал. 

У 2020/2021, 2021/2022 навчальних роках учні закладу не приймали 

участі у жодному із 12 конкурсів, які були організовані управлінням освіти, 

молоді та спорту Збаразької міської ради.  

Заклад загальної середньої освіти забезпечений повністю педагогічними 

працівниками.  

Територіально заклад загальної середньої освіти найближче 

розташований до опорного закладу "Доброводівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів" Збаразької міської ради, відстань – 4,7 км., стан дорожнього покриття 

задовільний. Буде організовано довезення шкільним автобусом до опорного 

закладу, розроблено маршрут руху автобуса.  

У закладі відсутнє найпростіше укриття, тому освітній процес можливий 

лише за дистанційною формою. 

Станом на 31 серпня 2022 року усі здобувачі освіти перейшли на нвчання 

до інших закладів, працевлаштовано2 педагогічних та 1 технічного працівника.  

 

Філія "Опрілівська початкова школа" Доброводівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради  
Проектна потужність закладу становить  44 здобувачі освіти, 

ліцензований обсяг на провадження освітньої діяльності: початкова освіта – 40. 

У 2020/2021 навчальному році філії "Опрілівська початкова школа" 

Доброводівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради 

навчалося 5 учнів відповідно до звітності на початок навчального року, у 

2021/2022 навчальному році – 7 учнів, у 2022/2023 навчальному році 

планується 5 учнів. У 2021/2022 н. р. у закладі не було повних класів, де учнів 

більше п’яти. Найменша наповнюваність у 2 класі – 1 учень, у 3 класі – 1 учень,  

7 здобувачів освіти закладу навчалися на індивідуальній формі навчання. 

Середня вартість утримання одного учня у закладі освіти у 2020 році становила 

69875 гривень, тоді як середня вартість навчання у громаді – 27039 гривень. 

Середня вартість утримання одного учня у 2021 році становила 51902 гривні, 

тоді як середня вартість навчання у громаді – 39470 гривень. За І півріччя 2022 

року вартість навчання одного учня – 31908 гривень, по громаді – 33350 



гривень На утримання філії "Опрілівська початкова школа" Доброводівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради у 2021 році було 

використано коштів в сумі 363313 гривень, з них кошти з державного бюджету 

– 271513 гривень, з бюджету Збаразької міської територіальної громади – 91800 

гривень.  

Філія "Опрілівська початкова школа" Доброводівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Збаразької міської ради розташована у пристосованому 

приміщенні 1930 року побудови. Його площа складає 124 м2. Наявне пічне  

опалення, каналізація, водогін, облаштовано внутрішні вбиральні. Заклад 

підключено до мережі інтернет. У закладі наявний 1 ноутбук. Відсутні сучасні 

кабінети, класи із інтерактивними поверхнями. Наявний один клас із засобами 

візуалізації (із телевізором). У закладі відсутній спортивний зал. 

У 2020/2021, 2021/2022 навчальних роках учні закладу не приймали 

участі у жодному із 12 конкурсів, які були організовані управлінням освіти, 

молоді та спорту Збаразької міської ради.  

Освітній процес у закладі здійснює 1 педагогічний  працівник.  

Територіально заклад загальної середньої освіти найближче 

розташований до опорного закладу "Доброводівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів" Збаразької міської ради, відстань – 7 км., стан дорожнього покриття 

задовільний.  Організовано довезення шкільним автобусом до опорного закладу 

школярів 5-11 класів, розроблено маршрут руху автобуса. У закладі відсутнє 

найпростіше укриття, тому освітній процес можливий лише за дистанційною 

формою. 

Станом на 31 серпня 2022 року усі здобувачі освіти перейшли на 

навчання до інших закладів, працевлаштовано 1 педагогічного та 1 технічного 

працівника.  

 

Таким чином, прийняття та виконання цього рішення створить 

сприятливі умови для реалізації державної політики в сфері освіти, поліпшення 

освітнього процесу, зменшить матеріальні витрати, пов’язані з ефективним 

функціонуванням закладів загальної середньої освіти. 

 

Секретар засідання            Петро БАГРІЙ 


