
УКРАЇНА  
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩ НА РАДА 

Долинського району Івано-Франківської області 
Виконавчий комітет

РІШ ЕН Н Я №93

від 26 вересня 2019 року смт Вигода

Про затвердження фактичної 
мережі закладів освіти 
Вигодської  селищної  ради 
на 2019/2020 навчальний рік

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про дошкільну освіту», керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою прогнозування мережі закладів освіти 
відповідно до освітніх запитів населення та створення належних умов для 
здобуття дітьми дошкільної,  загальної середньої  освіти, виконавчий комітет 
Вигодської селищної  ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фактичну мережу закладів загальної  середньої освіти на 
2019/2020 навчальний рік станом на 05 вересня 2019 року:

1.1. Закладів освіти І ступеня -  2;
закладів середньої  освіти І-ІІ ступенів -  4;
закладів середньої  освіти І-ІІІ ступенів -  3;
закладів дошкільної  освіти -  4.
Наповнюваність  закладів загальної  середньої  освіти становить 93 класи з 

наповнюваністю 1490 учнів:
1 -4 класів -  39, в них 596 учнів,
5-9 класів -  44, в них 730 учнів,
10-11 класів -  10, в них 164 учні.
1.2. Класи із вечірньою формою навчання у Вишківській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів (10 клас -  10 учнів, 1 1 клас -  10 учнів, 12 клас -  6 учнів).
1.3. Пришкільний інтернат на 15 учнівських місць у Вишківській 

загальноосвітній школі І-Ill ступенів (15 учнівських місць).
1.4. Чотири групи продовженого дня з наповнюваністю 120 учнів в 4 

закладах загальної  середньої  освіти.



1.5. Сімнадцять груп закладів дошкільної  освіти з наповнюваністю 344 
дитини в тому числі:

селище Вигода: 10 груп з наповнюваністю 222 дітей,
села: 7 груп з наповнюваністю 122 дитини.
1.6. П ’ять груп короткотривалого перебування для підготовки дітей 

п ’ятирічного віку: у Вишківській загальноосвітній школі 1-111 ступенів, 
Старомізунській загальноосвітній школі 1-111 ступенів імені Василя 
Верховинця, Новошинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Сенечівській 
загальноосвітній школі 1-11 ступенів, Кропивницькому навчально-виховному 
комплексі «Загальноосвітня школа І-І1 ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад»ім. М .Тимочка (по одній групі) з наповнюваністю 55 дітей дошкільного 
віку.

2. Укомплектувати Долинський міжшкільний навчально-виробничий 
комбінат учнями 10, 11 класів Вишківської  загальноосвітньої  школи 1-1II 
ступенів в складі 2 групи з наповнюваністю 17 учнів за профілями: підготовка 
водіїв, кухарів, слюсарів-ремонтників.

3. Контроль за виконанням рішення залишало за собою.

Селищний голова Я. Я. Наум


