
 
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

двадцять четверта сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

11 лютого 2022 року                          Деражня                                                              №   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Про затвердження Плану  

оптимізації мережі закладів освіти  

Деражнянської міської ради 

  

На підставі п.30 ч.1. ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до п.2. ст. 25 Закону України «Про освіту», п.2 ст. 32  Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», п.1 ст. 16 Закону України «Про дошкільну освіту» та з метою 

створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на освіту, 

підвищення якості освіти,  ефективності її функціонування, формування оптимальної мережі 

закладів освіти, врахувавши пропозиції постійних комісій міської ради,  міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити План оптимізації мережі закладів освіти Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022 рік, що додається. 

 

2. Оприлюднити План оптимізації мережі закладів освіти Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022 рік шляхом розміщення  на офіційному веб-сайті 

Деражнянської міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на та постійну комісію міської ради  з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності, охорони 

здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту населення 

(голова комісії Микола ЧЕРКАСЬКИЙ). 

 

 

Міський голова                                                                                                    Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Деражнянської міської ради 

11 лютого 2022 року  

№ 15 

 

План оптимізації мережі закладів освіти Деражнянської міської ради. 

ЗЗСО К-сть 

учнів за 

фактич-

ною 

мережею 

Шляхи оптимізації К-сть 

учнів, 

які 

зали-

шаться 

К-сть 

класів, 

які 

зали-

шаться 

ЗЗСО, до якого 

будуть підвозити 

учнів 

К-сть 

учнів, 

яких 

будуть 

підвозити 

Обґрунту-

вання 

(орієнтовний 

економічний 

ефект) 

Термін 

вико-

нання 

Відповідальні 

2022 рік 

Божиковецькийнавчально-
виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів- дошкільний 
навчальний заклад» 
Деражнянської міської ради 
Хмельницької області 

58 Реорганізація у 
Божиковецькугімназію 

58 9    01.09.22 

Відділ освіти Адміністрація 
Божиковецького НВК 

Волоський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів- дошкільний 

навчальний заклад» 

Деражнянської міської ради 

Хмельницької області 

130 Реорганізація у 

Волоську гімназію 

 

    110 9 Деражнянський 

ліцей №3 

  01.09.22 Відділ освіти Адміністрація 

Волоського НВК 

Зяньковецький«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів- 

дошкільний навчальний 

заклад» Деражнянської міської 

ради Хмельницької області 

98 Реорганізація у 

Зяньковецьку гімназію 

 

    87 9 Деражнянський 

ліцей №3 

       10  01.09.22 Відділ освіти Адміністрація 

Зяньковецького НВК 

Маниковецьказагальноосвітня 

школа І-ІІІ 

140 Перепрофілювання в 

Маниковецький ліцей 

    176 11    01.09.22

  

Відділ освіти Адміністрація 

Маниковецької ЗОШ 



ступенівДеражнянської міської 

ради Хмельницької області 

Новосілецькийнавчально-

виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів- 

дошкільний навчальний 

заклад» Деражнянської міської 

ради Хмельницької області 

94 Реорганізація у 

Новосілецькугімназію 

   90 9    01.09.22 Відділ освіти. 

Адміністрація Новосілецького 

НВК 

Яблунівськийнавчально-

виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 

Деражнянської міської ради 

Хмельницької області 

162 Реорганізація в 

Яблунівськугімназію 

138 9 Деражнянський 

ліцей №3 

  01.09.22 Відділ освіти. 

АдміністаціяЯблунівського 

НВК 

Лозівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Деражнянської міської ради 

Хмельницької області 

130 Перепрофілювання у 

Лозівський ліцей 

130 11    01.09.22 Відділ освіти Адміністрація 

Лозівської ЗОШ 

Загінецька гімназія 

Деражнянської міської ради 

Хмельницької області7 

60 Реорганізація у 

Загінецьку початкову 

школу 

25 4 Маниковецький 

ліцей 

23  01.09.22 Відділ освіти. 

АдміністаціяЗагінецькоїгімназії 

Мазниківська початкова школа 

Деражнянської міської ради 

Хмельницької області 

13 Реорганізація в 

Мазниківський заклад 

дошкільної освіти 

0 0 Маниковецький 

ліцей 

13   Відділ освіти. 

АдміністаціяМазниковецької 

початкової школи 

ЗЗСО громади  Перерозподіл 

території 

обслуговування 

     До 

01.04.22 

Відділ освіти 

ЗЗСО   Забезпечення 

можливості 

     До 

01.09.22

Адміністрації ЗЗСО 



майбутнього 

працевлаштування 

педагогів під час 

реорганізації окремих 

ЗЗСО через: 

продовження трудових 

відносин з 

педагогічними 

працівниками, яким 

виплачується пенсія за 

віком, на умовах 

строкового трудового 

договору терміном на 

1 рік 

  

 

 

Начальник відділу                                                                                                                                                                               Євген БАЛІГАР 

 


