
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 
від "30" вересня 2021року   м. Стрий №  203    
 
 Про створення робочої групи
з питань оптимізації мережі
закладів загальної середньої освіти 
Стрийської  міської ради

   Відповідно доЗакону України «Про освіту»,Закону України «Про повну 
загальну середню освіту», керуючись  п. 20 ч. 4 статті 42 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні"та з метою вивчення питання 
формування мережі закладів загальної середньої освіти Стрийської міської 
ради, що відповідає потребам населення в наданні освітніх послуг із 
врахуванням соціальних, географічних та економічних умов, а також 
раціонального використання бюджетних коштів, передбачених на галузь 
освіти :
  1.Створити робочу групу з питань оптимізації мережі закладів загальної 
середньої освіти Стрийської міської ради (далі – робоча група) та затвердити 
її склад  згідно з додатком 1.
  2.Робочій групі забезпечити:
2.1. об´їзд ЗЗСО з метою вивчення матеріально-технічної бази, навчально-
методичної бази, кадрового потенціалу,наявної дорожньої інфраструктури, 
демографічних показників;
  2.2.проведення аналізу розрахункових видатків на утримання ЗЗСО;
   2.3. проведення засідання робочої групи по визначенню результатів 
вивчення діяльності малокомплектних закладів освіти для прийняття рішення 
про оптимізацію мережі, з оформленням відповідних протоколів;
  2.4. проведення громадських обговорень прийнятих комісією рішень, щодо 
оптимізації закладів освіти;
  2.5. подання проєкту рішення про оптимізацію на розгляд постійних комісій 
міської ради.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 
міського голови ХристинуГрех.
 
Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ
  



Додаток 1
до розпорядження 
міського голови

Робоча група
з питань оптимізації мережі закладів освітиСтрийської міської ради 

Голова робочої групи:
Христина Грех – заступник міського голови Стрийської міської ради;
Заступник робочої групи: 
- Лідія Стасенко, начальник управління освіти Стрийської міської ради;
Секретар робочої групи:

- Ірина Ріхтер – головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти;
Члениробочої групи: 
-ОльгаФіляс – засупник начальника – начальник бюджетного відділу 
фінансового управління Стрийської міської ради;
- Наталя Капко – головний спеціаліст юридичного відділу управління освіти 
Стрийської міської ради;
- Ігор Олянін – заступник начальника управління освіти – начальник відділу 
загальної середньої освіти;
- Світлана Івашків – начальник відділу організаційно-кадрової роботи 
управління освіти;
- Любомира Денечко – начальник відділу дошкільної освіти Стрийської 
міської ради;
- Ірина Пальчикевич – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 
управління освіти Стрийської міської ради;
- Оксана Ілів – заступник головного бухгалтера централізованої бухгалтерії 
управління освіти Стрийської міської ради;
- Дмитро Хомин – керівник групи з обслуговування шкіл управління освіти 
Стрийської міської ради;
- Любомир Федорас- голова ОТО ППО і НУ Стрийської, Моршинської, 
Грабовецько-Дулібівської ТГ;
- Галина Павлучкович – юрист управління освіти Стрийської міської ради;
- Тарас Василів – голова постійної депутатської комісії з питань освіти, 
культури, молоді, фізкультури та спорту (за згодою).

Керуюча справами виконкому                      Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА


