
ПРОТОКОЛ № 16

постійної комісії ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, 
сім’ї,  спорту,  туризму,  інформації,  охорони  здоров’я,  праці  та 
соціального захисту населення

від ”17” травня 2016 р.

ПРИСУТНІ:
Голова постійної комісії О.Дацюк
Заступник голови комісії Р.Броницький
Секретар комісії З.Семенишин
Члени комісії: М.Городинський, І.Куць
Відсутні: А.Шевкенич 
Запрошені:   П.Сушко,  О.Дукас,  О.Савран,  П.Старосольський,  голови 
фракцій

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Оптимізація шкіл

1. Слухали: питання будинку вчителя перенести на розгляд наступної 
сесії

2. Слухали: про оптимізацію шкіл. 
Виступили: 
О.Дацюк - питання по реорганізації ЗОШ № 3 недостатньо підготовлено.
Ю.Кушлик -  педколектив  і  батьки  дітей  ЗОШ № 3  вважають,  що ремонт 
школи закінчиться продажем будівлі школи.
П.Сушко  –  питання  щодо  недофінансування  освіти  я  ставив  зразу  після 
прийняття бюджету. У жовтні  на площі перед ратушею освітяни вийдуть на 
протест.  Нам треба показати області,  що ми робимо конкретні  кроки,  хоч 
невеликі.  Для освіти утримання одного учні  3-ї  школи обходиться  значно 
дорожче. Ми обмежені в часі.
О.Дацюк – чому не проведені спільні збори вчителів 3-ї та 15-ї шкіл?
П.Сушко  –  матеріальні  цінності  3-ї  школи  передаються  на  баланс  15-ї, 
вводиться 4 посади сторожів, двірника.
І.Куць – у стебничан є розуміння, що дві школи доведеться скоротити, але це 
питання треба обговорити з громадою.
Р.Броницький –  питання  треба  вирішувати,  бо  не  вирішення заведе  нас  у 
глухий кут.
О.Савран – була створена комісія (18 осіб) по моніторингу стану в освіті
Т.Демко – мене,  хоч я представник цієї  комісії  ні  разу не запросили на її 
засідання. 800 тисяч гривень, які ми виділяємо – це дуже мало, бо треба 10 
млн.грн.. Ми ремонт 3-ї школи ніколи не завершимо.
О.Хрущ  –  сьогодні  питання  треба  погодити,  щоб  завтра  не  було 
непорозуміння.



Сивохіп (від батьківського комітету ЗОШ № 13): школа має давні традиції, є 
найстарішою школою в Україні  (200 р.), тут викладала Уляна Кравченко.
Л.Шологон (голова Союзу Українок) – треба  зберегти 13-у школу, хоча там 
вчиться всього 29 учнів.
Т.Кучма –  чому ви  так  не  любите  власних дітей?  Дайте  їх  в  школи де  є 
відповідний рівень навчання. Таку школу утримувати нерентабельно. Все має 
робитися в інтересах учня.
Вчитель 6-ї школи: до виборів ви обіцяли, пане міський голово, протилежне, 
мови про скорочення шкіл не було. Чому саме 6 школу, а не 7-у чи 18-у?
Т.Кучма – ми з комісією виїжджали на місце і все зважували. Зробивши певні 
кроки  по  скороченню,  ми можемо розраховувати  на  фінансування  в  кінці 
року.
Т.Демко (до П.Сушка) – покажіть приклад самі, почніть з себе, ви займаєте 
двоповерховий  будинок.  А  ви  цілий  рік  воювали  з  профспілковими 
комітетами, висліджували вчителів і т.д.
О.Балог – закон про зниження рівня шкіл з 2017 року, а поспішаємо вже, 
треба витримати паузу. Колись вже дитячі садки поскорочували.
Т.Кучма – досвід невеликого латвійського міста…. з 4-х дитячих садочків – 
залишили 1, але зробили його практично досконалим. Ми маємо забезпечити 
і утримувати тільки те, що можемо утримати.
Т.Демко – питання ”сире”, приймати рішення не можна
П.Старосольський – директори шкіл і  батьки проти, щоб 6-а і  11-а школи 
були переведені на 9-річки.
Р.Курчик  –  перенесення  рішення  на  засідання  сесії,  яке  відбудеться 
07.06.2016 року може нічого не вирішити.
О.Дацюк  –  по  3-ій  і  15-ій  школах  –  треба  подивитися  на  кошторис  по 
проведенню ремонту ЗОШ № 3.
Б.Пристай – ніхто з представників шкіл не скаже скорочуйте мене. Ми маємо 
зустрітися з колективами і батьками зі своїми аргументами.
І.Розлуцький  –  пропозиції  П.Сушка  про  зниження  статусу  шкіл  розрубує 
Гордіїв вузол.
Вирішили:  проекти  рішень  підлягають  доопрацюванню.  П.Сушку  та 
О.Дукасу підготувати план заходів по доопрацюванню даних рішень спільно 
з комісією провести зустрічі з колективами шкіл для пошуку консенсусу.

Голова комісії О.Дацюк

Секретар комісії З.Семенишин


