
ЗАЛІЩИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьме скликання, двадцята сесія 
Р І Ш Е Н Н Я 

26 травня 2022 року м. Заліщики № 3964 

Про внесення змін в рішення сесії від 16.03.2021 № 336 « Про затвердження 
плану оптиічізації закладів освіти Заліщицької міської територіальної 
громади на 2021 - 2024 роки» 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на 
виконання норм Закону України «Про освіту», враховуючи відношення відділу 
освіти Заліщицької міської ради від 25.05.2022 № 01-14/224 та пропозиції 
постійної комісії з питань регламенту, законності, депутатської етики, освіти, 
охорони здоров'я, культури, соціального захисту і гуманітарної політики від 
25.05.2022, міська рада 

1. Внести зміни в рішення сесії від 16.03.2021 № 336 «Про затвердження 
плану оптимізації закладів освіти Заліщицької міської територіальної громади 
на 2021 - 2024 роки» виклавши план оптимізації мережі закладів освіти 
Заліщицької міської територіальної громади на 2021 - 2024 роки в новій 
редакції, згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регламенту, законності, депутатської етики, освіти, охорони здоров'я, 
культури, соціального захисту і гуманітарної політики 

Заліщицький міський голова Іван ДРОЗД 

ВИРІШИЛА: 



Додаток 
до рішенняХХ сесії 
Заліщицької міської ради 
від 26.05. 2022 №3964 

План 
оптимізації закладів освіти Заліщицької міської територіальної громади на 2021 - 2024 роки 

№ Найменування закладу освіти 2021 р. 2022 р. 2023 р. січень -
червень 

2024 р. 
1 Заліщицькадержавнагімназія реорганізація 

у ліцей 
2 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенівіменіО.С.Маковея з 

поглибленимвивченнямінформаційнихтехнологій та 
технологічнихдисциплінм.Заліщики 

опорний 
заклад 

Добрівлянськафіліяспеціалізованоїшколиім..О.С.Маковеям.Заліщики 
Зеленогайськафіліяспеціалізованоїшколиім..О.С.Маковеям.Заліщики 
Печорнівськафіліяспеціалізованоїшколиім..О.С.Маковеям.Заліщики 

3 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 м.Заліщики реорганізація 
у гімназію 

4 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівс.Зозулинці" реорганізація 
у гімназію 

5 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівс.Касперівці реорганізація 
у гімназію 

6 Синьківськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів реорганізація 
у гімназію 

7 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівс.Торське реорганізація 
у гімназію 

8 загальноосвітня школа І-ІІ ступенівс.Блищанка реорганізація 
у початкову 
школу 



9 загальноосвітня школа Т—11 ступенівс.Бедрнківці перейменування 
у гімназію 

10 загальноосвітня школа І—11 ступенівс.Винятинці реорганізація 
у початкову 
школу 

11 загальноосвітня школа І-ІІ ступенівс.Городок реорганізація 
у початкову 
школу 

12 загальноосвітня школа І—11 ступенівс.Дзвиняч перейменування 
у гімназію 

) 

13 загальноосвітня школа І—11 ступенівс.Дунів перейменування 
у гімназію 

14 загальноосвітня школа І—11 ступенівс.Іване-Золоте реорганізація 
у початкову 
школу 

15 загальноосвітня школа І-ІІ ступенівс.Колодрібка перейменування 
у гімназію 

16 загальноосвітня школа І-ІІ ступенівс.Лисичники реорганізація 
у початкову 
школу 

17 загальноосвітня школа І-ІІ ступенівс.Новосілка перейменування 
у гімназію 

18 загальноосвітня школа І-ІІ ступенівс.Угриньківці реорганізація 
у початкову 
школу 

19 загальноосвітня школа І ступеняс.Виноградне Перейменування 
20 загальноосвітня школа І ступеняс.Вигода Перейменування 
21 загальноосвітня школа І ступеняс.Голігради Ліквідація 


