
                 

                                                                                      
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Коломийського району Івано-Франківської області 

Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ 

 

від 05 січня  2021 року                                           с. Нижній Вербіж                      
№3/2021 

Про затвердження фактичної 
мережі закладів освіти  
Нижньовербізької сільської ради  

на 2020-2021 н.р. 
  

Керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статтею 66 Закону України «Про освіту», відповідно до листа 
Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014р. №1/9-

411«Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп 
для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних 
закладах», в зв’язку з відсутністю умов для охоплення дітей п’ятирічного 
віку дошкільною освітою у дошкільних навчальних закладах, відповідно 
до «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 
процесу», затверджених Постановою головного державного санітарного 
лікаря України від 14.08.2001р. №63,   виконавчий  комітет 
Нижньовербізької  сільської ради  

в и р і ш и в: 
 

1. Затвердити: 
1.1. Фактичну мережу  закладів загальної середньої освіти із змінами 
(додаток  1). 
1.2. Фактичну мережу закладів дошкільної освіти із змінами (додаток 2). 
1.3. Фактичну мережу гуртків закладів загальної середньої освіти із 
змінами (додаток 3) 
2. Дозволити організувати індивідуальне навчання  в закладах загальної 
середньої освіти із змінами ( додаток 4).  
3. Дозволити організувати інклюзивне навчання в закладах загальної 
середньої освіти із змінами ( додаток 5).  
4. Затвердити при Великоключівському ліцею, Ковалівському ліцею та 
Спаській гімназії по 1 групі для дітей старшого дошкільного віку, з 
оплатою праці вихователів по 0,5 ставки. 
5. Рекомендувати керівнику Нижньовербізького ліцею та Ковалівського 
ліцею організувати перебування здобувачів освіти в групі продовженого 
дня до 17.00. години. 



 

 6. Вважати  таким, що втратило чинність рішення виконавчого 
комітету від 10.09.2020 року №80/2020 « Про затвердження фактичної 
мережі закладів освіти Нижньовербізької об’єднаної територіальної 
громади  на 2020-2021 н.р.». 
            7. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ освіти, 

молоді та спорту, культури, туризму  сільської  ради ОТГ.  

 8. Контроль за виконання даного рішення покласти на  сільського 

голову   Ярослава М’якущака. 
 

 

Сільський голова                        Ярослав М’якущак   
 


