
 
УКРАЇНА 

БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

        РІШЕННЯ 

         № 205 
29.06.2021 року 
м. Бібрка  
Про призупинення роботи ДНЗ «Сонечко» у м.Бібрка та дошкільних відділень  
при ОЗЗСО І-ІІІ ст. “Новострілищанський ліцей ім.Миколи Лебедя” 
        Розглянувши листа начальника відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської 

ради З.Влах про призупинення роботи ДНЗ “Сонечко” в м.Бібрка та дошкільних відділень при 

ОЗЗСО І-ІІІ ст. “Новострілищанський ліцей ім.Миколи Лебедя” в смт.Нові Стрілища, 

вул.Шевченка, 9; с.Квітневе, вул.Першого Травня, 36 у зв’язку з підготовкою до нового 2021-

2022 навчального року, проведенням ремонтних робіт у приміщеннях вікових груп, у 

харчоблоці, коридорах, а також у зв’язку з реалізацією проєкту «Капітальний ремонт системи 

опалення ДНЗ «Сонечко» у м.Бібрка Бібрської міської територіальної громади Львівської 

області», керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.11 

Закону України «Про дошкільну освіту», «Санітарного регламенту для дошкільних 

навчальних закладів», затвердженого наказом МОЗ № 234 від 24.03.2016 р.,   
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  ВИРІШИВ: 

 

1. Призупинити роботу дошкільного навчального закладу «Сонечко», який знаходиться за 

адресою: м.Бібрка, вул.Уляни Кравченко, 17, дошкільних відділень  ОЗЗСО І-ІІІ ст. 

Новострілищанський ліцей ім.Миколи Лебедя”, які знаходяться за адресою: смт.Нові 

Стрілища, вул.Шевченка, 9; с.Квітневе, вул.Першого Травня, 36, на період з 05 липня до 30 

серпня 2021 р. включно (56 календарних дні). 

2. На період призупинення роботи ДНЗ «Сонечко», дошкільних відділень ОЗЗСО І-ІІІ ст. 

“Новострілищанський ліцей ім.Миколи Лебедя” надати працівникам дошкільного 

навчального закладу, дошкільних відділень щорічні відпустки, а за їхнім бажанням – і 

відпустки без збереження заробітної плати згідно з чинним законодавством. 
3. Відповідальними за збереження майна ДНЗ «Сонечко», дошкільних відділень ОЗЗСО І-ІІІ 

ст. “Новострілищанський ліцей ім.Миколи Лебедя”, призначити:   
- сторожа ДНЗ «Сонечко» Наваловську А.П. з 05.07.2021 року до 02.08.2021 року, завгоспа 

ДНЗ «Сонечко» Бурковську М.Е. з 03.08.2021 року до 30.08.2021 року.   
- сторожа дошкільного відділення  ОЗЗСО І-ІІІ ст. Новострілищанського ліцею ім.Миколи 

Лебедя, Басараба В.Ф. з 05.07.2021 року до 11.07.2021 року, завгоспа Вовка М.І. з 12.07.2021 

року до 11.08.2021 року, завідувача ДЗ Петрів О.С. з 12.08.2021 року до 26.08.2021 року.  
- сторожа дошкільного відділення при філії І-ІІ ст. с.Квітневе ОЗЗСО І-ІІІ ст. 

“Новострілищанський ліцей ім.Миколи Лебедя” Пахолок Б.С. з 05.07.2021 року до 30.08.2021 

року. 
4. Відновити роботу дошкільних закладів у звичайному режимі з 31 серпня 2021 року.  
5. Групі ДНЗ «Сонечко» «Рукавичка» з короткотерміновим  перебуванням дітей, яка 

займається за адресою: м.Бібрка, вул. Шевченка, 13, працювати у звичайному режимі. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

О.В.Довгаль. 
            

            Бібрський міський голова                                                        Р.Я.Гринус 


