
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА  РАДА  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

         15 квітня 2021                               Стрий                                              № 98

Про затвердження заходів із підготовки 
закладів освіти Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області до 
роботи в 2021-2022 навчальному році.

Заслухавши інформацію начальниці управління освіти О.Я. Матвіїв   
“Про затвердження заходів  із підготовки закладів освіти  Стрийської міської ради 

Стрийського району Львівської області до роботи в 2021-2022 навчальному році” та з 
метою зміцнення навчально-матеріальної бази в закладах освіти , відповідно до ст.32 
та 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком міської ради    
в и р і ш и в:

1. Затвердити заходи із підготовки закладів освіти Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області  до роботи в 2021-2022 навчальному році 
згідно з додатком 1.

2. Управлінню освіти (О.Я. Матвіїв) спільно з керівниками закладів освіти,   
органами громадського самоврядування навчальних закладів провести належну 
організаційну роботу щодо підготовки закладів освіти  до роботи в  2021-2022 
навчальному році.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови  Х. Я. Грех.

Міський голова Олег Канівець

                                                                                  



                                                                                       Додаток 1 до рішення міськвиконкому
15.04.2021 № 98

ЗАХОДИ

із підготовки закладів освіти до роботи в 
2021-2022 навчальному році.

1. Керівникам закладів освіти спільно з органами шкільного громадського самоврядування  
здійснити поточні ремонти всіх внутрішніх приміщень, спортивних майданчиків, огорож, тепло та 
водопостачання, каналізаційної та електричної систем, благоустрою територій, придбати миючі та 
дезинфікуючі засоби, створити належні умови навчання, фізичного розвитку, зміцнення здоров’я 
школярів у відповідності до існуючих  санітарних  правил і норм , вимог чинного законодавства  з 
охорони праці, пожежної безпеки.
Термін: до 12.08.2021 р.
Виконавці: управління  освіти, керівники закладів освіти, органи шкільного громадського 
самоврядування;
2. СЗШ № 1
капітальний ремонт харчоблоку  кор. по вул. Незалежності,11 
 придбання та встановлення газового лічильника  РКГ -40 ;
Виконавці: дирекція школи, рада школи
Термін: до 12.08.2021 р. 
3.СЗШ №2: 
придбання  та встановлення  вікон  ;
поточний ремонт санвузлів;
Виконавці: дирекція школи, рада школи
Термін: до 12.08. 2021 р.
4.СЗШ №3 
придбання  та встановлення  вікон  та дверей;
часткова заміна водопровідних труб у санвузлах ;
Виконавці: дирекція школи, рада школи
Термін: до 12.08. 2021 р.
5.СЗШ №4: 
капітальний ремонт даху;
придбання та встановлення дверей;
поточний ремонт щитової;
Виконавці: дирекція школи, рада школи;
Термін: до 12.08.2021 р.
6.СЗШ №5: 
фарбування панелей та підлоги у коридорах; 
Виконавці: дирекція школи, рада школи
Термін: до 12.08.2021 р.
 7. СЗШ №6
капітальний ремонт  частини фасаду школи;
облаштування туалетів у кор. №2;
ремонт фасаду будівлі шкільної їдальні;
Виконавці: дирекція школи, рада школи
Термін: до 12.08.2021 р. 
8. СЗШ №7: 
виготовлення проєктної документації на капітальний ремонт системи вентиляції;
придбання та встановлення перегородок у туалеті; 
Виконавці: дирекція школи, рада школи
Термін: до 12.08.2021 р. 
9. СЗШ №8
Заміна вікон у приміщенні шкільної їдальні;
поточний ремонт   коридорів; 
 Виконавці: дирекція школи, рада школи.



Термін: до 12.08.2021 р. 
10. ЗЗСОІ-ІІІ ст. №9: 
Капітальний ремонт підлоги на коридорі  ІІ, ІІІ поверхів;
Придбання та встановлення  вікон;
фарбування підлоги у спортзалі;
Виконавці: дирекція школи,  рада школи
Термін: до 12.08.2021 р.
11.СЗШ № 10: 
придбання та встановлення  вікон;
ремонт сходів
Виконавці: дирекція школи,  рада школи.
Термін: до 12.08. 2021р.
12.СЗШ І ст. №11:
придбання та встановлення  вікон;
поточний ремонт електропроводки ;
облаштування центрального входу школи із встановленням  плитки;
Виконавці: дирекція школи,  рада школи.
Термін: до 12.08.2021р.
13. НВК «ЗНЗ І ст.№12- ДНЗ»: 
капітальний ремонт системи  опалення та підлоги;
придбання обладнання на харчоблок;
Виконавці: дирекція школи,  рада школи.
Термін: до 12.08.2021р.
14.НВК «Школа І ступеня – гімназія ім. Митрополита А. Шептицького м. Стрия» :  
капітальний ремонт даху навчального корпусу  по вул. Гайдамацькій ,11;
Виконавці: дирекція гімназії, рада гімназії.
Термін: до 12.08.2021р.

15. ДНЗ №2: 
   капітальний ремонт даху харчоблоку; 
встановлення  павільйону  на дитячому майданчику ;
поточний ремонт кухні;
  Виконавці: завідувач ДНЗ
  Термін: до 12.08.2021 р.
16.  ДНЗ №3: 

капітальний ремонт  харчоблоку;
ремонт огорожі;
Термін: до 12.08.2021 р.

Виконавці: завідувач ДНЗ. 
ДНЗ №4:  
придбання  2-ох ярусних ліжок;
часткова заміна огорожі;
ремонт ігрової кімнати старшої групи;

Виконавці: завідувач ДНЗ.
Термін: до 12.08.2021 р.

18.ДНЗ №6: 
капітальний ремонт огорожі;
встановлення пожежної сигналізації;
ремонт павільйону; 
заміна шпалер у коридорі (ліве крило І поверху) ;

Виконавці:  завідувач ДНЗ
Термін: до 12.08.2021р.
19.ДНЗ №11: 

капітальний ремонт  харчоблоку;
придбання та встановлення  дверей у ІІ молодшій групі;

Виконавці: завідувач ДНЗ.



Термін: до 12.08.2021 р.
20.ДНЗ №12: 
придбання ігрової стінки в групу «Сонечко» ; 
ремонт  сходів в корпусі №2;
заміна вікна на сходовій клітці в кор. №2;
Виконавці: завідувач ДНЗ.
Термін: до 12.08.2021р.
21.ДНЗ №14:    
придбання холодильника, трьохкамерної жарової шафи;
облицювання вхідних сходів плиткою;
Виконавці:  завідувач ДНЗ.
Термін: до 12.08.2021 р.
ДНЗ №15:
придбання та встановлення газового лічильника та коректора  об’єму газу;
поточний ремонт групи інтернатного типу; 
облаштування керамічною плиткою  підлоги  коридору І молодшої групи; 
Виконавці:  завідувач ДНЗ.
Термін: до 12.08.2021 р.
23. ДНЗ №16:
капітальний ремонт подвір’я;
санітарна побілка харчоблоку;
Виконавці:  завідувач ДНЗ.
Термін: до 12.08.2021 р.
24. ДНЗ №18: 
придбання  кухонного обладнання на харчоблок;
придбання та встановлення дитячих ігрових споруд;
придбання 2-ох  ярусних ліжок;
Виконавці: завідувач ДНЗ .
Термін: до 12.08.2021 р.
25. ДНЗ №21:  
придбання комп’ютера,  електричного лічильника;
придбання та встановлення дверей (3 шт.);
Виконавці: завідувач ДНЗ.
Термін: до 12.08.2021 р.
26.   ДНЗ №22: 
капітальний ремонт приміщення пральні;
придбання та встановлення  вікон;
ремонт підлоги у павільйонах;
  Виконавці: завідувач ДНЗ.
Термін: до 12.08.2021 р.
27. СЮТ:
придбання токарного верстату
Виконавці: дирекція СЮТ, управління освіти
Термін: до 12.08.2021 р. 
27. МНВК: 
капітальний ремонт туалету ;
придбання комп’ютерів;
поточний ремонт даху над гаражами №7,№8;
  Виконавці: дирекція МНВК, управління освіти;
Термін: до 12.08.2021 р.
28. СЮН: 
придбання   проектора;
санітарна побілка санвузла;
фарбування підлоги;
Виконавці: управління освіти дирекція СЮН.



Термін: до 12.08.2021 р.
29. ЦТДЮ: 
капітальний ремонт віконних та дверних прорізів ;
лакування  та фарбування підлоги;
Виконавці: дирекція ЦТДЮ, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
30.ДЮСШ
 виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт стадіону 
«Сокіл»» по вул.Шашкевича,18 ;
санітарна побілка кабінетів, залу , допоміжних приміщень;
 фарбування підлоги;  
Виконавці: управління освіти, дирекція ДЮСШ
Термін: до 12.08.2021 р.
31. Великодідушицька опорна СЗОШ І-ІІІ ступенів:
капітальний ремонт даху;
технічне обслуговування установки «Питна вода».
придбання вікон;
поточний ремонт кабінетів, коридорів, спортзалу, котельні, системи водопостачання та системи 
теплопостачання;
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
32. НВК "Братківський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ":
поточний ремонт кабінетів, коридорів, спортзалу, котельні та системи опалення;
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
33.  Опорний НВК "Дашавський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ":
поточний ремонт кабінетів, коридорів, спортзалу, харчоблоку, системи водопостачання  та  системи 
теплопостачання;
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
34. НВК "Кавський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ":
поточний ремонт кабінетів, коридорів, спортзалу, котельні та системи опалення;
придбання бойлера для гарячої води.
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
35. Ланівська СЗОШ І -ІІІ ступенів:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, спортзалу, харчоблоку, котельні та системи опалення;
Виготовлення технічної документації по інвентаризації земельної ділянки.
технічне обслуговування установки «Питна вода».
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
36.  НВК "Лисятицький ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ":
поточний ремонт кабінетів, коридорів, спортзалу, харчоблоку, кахельних печей, спортивного 
майданчика;
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
37. НВК "Миртюківський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ":
поточний ремонт кабінетів, коридорів, спортзалу, харчоблоку, котельні та системи опалення;
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
38. Нежухівська СЗОШ І-ІІІ ступенів:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, харчоблоку, котельні та системи опалення;
реконструкція школи(спортзалу);
капітальний ремонт гідроізоляції фундаменту школи;
капітальний ремонт водовідведення. 



технічне обслуговування системи газопостачання та газового обладнання.
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
39. Подорожненський опорний  ЗЗСО І-ІІІ ступенів:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, спортзалу, харчоблоку, котельні та системи опалення;
технічне обслуговування установки «Питна вода»;
придбання твердопаливного котла.
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
40. Семигинівська  СЗОШ І-ІІІ ступенів:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, спортзалу, харчоблоку, котельні та системи опалення;
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
41. Стрілківська СЗОШ І-ІІІ ступенів:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, спортзалу, харчоблоку, котельні та системи опалення;
придбання бойлера для гарячої води.
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
42. Угерська СЗОШ І-ІІІ ступенів:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, спортзалу, харчоблоку, системи водопостачання;
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
43. НВК "Бережницький ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ":
поточний ремонт кабінетів, коридорів, спортзалу, харчоблоку, котельні та системи опалення;
технічне обслуговування установки «Питна вода»;
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
44. НВК "Вівнянський ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ":
поточний ремонт кабінетів, коридорів, харчоблоку, котельні та системи опалення;
технічне обслуговування установки «Питна вода».
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
45. Верчанська СЗОШ І-ІІ ступенів:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, харчоблоку, котельні та системи опалення;
технічне обслуговування установки «Питна вода».
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
46. Голобутівська СЗОШ І-ІІ ступенів:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, харчоблоку, котельні та системи опалення;
виготовлення технічної документації по інвентаризації земельної ділянки.
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
47. Добрянська СЗОШ І-ІІ ступенів:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, харчоблоку, котельні та системи опалення;
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
48. Жулинська СЗОШ І-ІІ ступенів:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, харчоблоку, котельні та системи опалення;
поточний ремонт котельні по встановленню нового котла.
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
49. Загірненська СЗОШ І-ІІ ступенів:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, кахельних печей.
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.



50. Завадівська СЗОШ І-ІІ ступенів:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, кахельних печей та харчоблоку;
виготовлення технічної документації по інвентаризації земельної ділянки.
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
51. НВК "Малодідушицький ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ":
поточний ремонт кабінетів, коридорів, харчоблоку, котельні та системи опалення;
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
52. Олексицька СЗОШ І-ІІ ступенів:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, кахельних печей та їдальні.
капітальний ремонт подвір’я.
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
53. НВК "П'ятничанський ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ":
поточний ремонт кабінетів, коридорів, харчоблоку, котельні та системи опалення.
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
54. Сихівська СЗОШ І-ІІ ступенів:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, кахельних печей.
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
55. НВК "Ходовицький ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ":
поточний ремонт кабінетів, коридорів, харчоблоку, котельні та системи опалення;
технічне обслуговування установки «Питна вода».
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
56. Добрівлянська СЗОШ І ступеня:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, кахельних печей.
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
57. Йосиповицька СЗОШ І ступеня:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, кахельних печей.
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
58. Комарівська СЗОШ І ступеня:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, кахельних печей.
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
59. Лугівська СЗОШ І ступеня:
поточний ремонт кабінетів, коридорів.
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
60. Підгірцівська СЗОШ І ступеня:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, кахельних печей.
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
61. НВК "Розгірченський ЗНЗ І ст.-ДНЗ":
поточний ремонт кабінетів, коридорів.
Виконавці: дирекція школи, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
62.  Великодідушицький заклад дошкільної освіти "Півник":
капітальний ремонт даху.
Виконавці: завідувач ДНЗ, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.



63. Голобутівський заклад дошкільної освіти:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, системи водопостачання.
Виконавці: завідувач ДНЗ, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
64. Дашавський заклад дошкільної освіти "Теремок":
поточний ремонт кабінетів, коридорів.
капітальний ремонт огорожі.
Виконавці: завідувач ДНЗ, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
65. Добрянський заклад дошкільної освіти "Сонечко":
поточний ремонт кабінетів, коридорів.
Виконавці: завідувач ДНЗ, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
66. Жулинський заклад дошкільної освіти "Сонечко":
поточний ремонт кабінетів, коридорів.
Виконавці: завідувач ДНЗ, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
67. Загірненський заклад дошкільної освіти:
поточний ремонт кабінетів, коридорів.
Виконавці: завідувач ДНЗ, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
68. Йосиповицький заклад дошкільної освіти "Вишенька":
поточний ремонт кабінетів, коридорів, харчоблоку;
капітальний ремонт шатрової покрівлі.
Виконавці: завідувач ДНЗ, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
69. Ланівський заклад дошкільної освіти:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, харчоблоку.
Виконавці: завідувач ДНЗ, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
70. Лисятицький заклад дошкільної освіти "Ласточка":
поточний ремонт кабінетів, коридорів.
Виконавці: завідувач ДНЗ, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
71. Підгірцівський заклад дошкільної освіти:
поточний ремонт кабінетів, коридорів;
придбання пральної машини.
Виконавці: завідувач ДНЗ, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
72. Подорожненський  заклад дошкільної освіти:
поточний ремонт кабінетів, коридорів.
Виконавці: завідувач ДНЗ, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
73. Семигинівський заклад дошкільної освіти:
капітальний ремонт внутрішніх приміщень.
Виконавці: завідувач ДНЗ, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
74. Стрілківський заклад дошкільної освіти "Джерельце":
поточний ремонт кабінетів, коридорів;
Виконавці: завідувач ДНЗ, управління освіти;
.Термін: до 12.08.2021 р.
75. Угерський заклад дошкільної освіти:
поточний ремонт кабінетів, коридорів, харчоблоку;
Виконавці: завідувач ДНЗ, управління освіти;Термін: до 12.08.2021 р. 
Начальник   управління освіти                                    О.Я. Матвіїв


