
 
Шановні батьки! 

У Бережанському ліцеї  функціонує пансіон! 
 

Пансіон  є структурним підрозділом Бережанського ліцею,  що забезпечує 

умови проживання та утримання учнів. 

Учні ліцею поселяються до пансіону у разі, коли: 
2.1.1.Місцем офіційної реєстрації та/або фактичного проживання учнів є 

населений пункт поза межами населеного пункту, в якому розташований 

відповідний заклад освіти, та час перебування учнів у дорозі до закладу освіти в 
один бік транспортом загального користування у міських, приміських 

(позаміських) і міжміських маршрутах та транспортом, що здійснює спеціальні 
пасажирські перевезення, перевищує одну годину. 

2.1.2.Індивідуальною програмою реабілітації учням встановлено обмеження 

фізичного навантаження. 

2.2.Учні із встановленою інвалідністю можуть проживати у пансіоні у вихідні 

та святкові дні (крім канікул) за індивідуальним графіком та на підставі 
письмової заяви (у довільній формі) одного з батьків або іншого законного 

представника учня. 

2.3. Інші учні можуть проживати у пансіоні у вихідні та святкові дні (крім 

канікул) за індивідуальним графіком, але не більше ніж чотири вихідні та один 
святковий день на місяць, на підставі письмової заяви (у довільній формі) одного 

з батьків або іншого законного представника учня. 

2.4.У разі перебування учня у пансіоні у вихідні та святкові дні без заяви 

одного з батьків або іншого законного представника керівник закладу освіти 
інформує про це відповідну службу у справах дітей. Служба у справах дітей за 

місцем проживання (перебування) сім’ї учня під час отримання такої інформації 
забезпечує у разі потреби соціальний захист учня з урахуванням вимог  Порядку 

забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження , 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 
585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах», Порядку провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності 
органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».  

2.5.Під час поселення учня до пансіону між одним з батьків або іншим 
законним представником учня та закладом освіти укладається договір на основі 

примірного договору згідно з додатком. У разі коли керівника закладу освіти 
призначено опікуном учня, договір із закладом освіти укладається відповідним 

органом опіки та піклування, який прийняв рішення про його цілодобове 
перебування у такому закладі освіти. 

2.6. У разі необхідності невідкладного прийняття рішення під час виникнення 
надзвичайних обставин, ситуацій природного та техногенного походження, 
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несприятливих погодних умов, які унеможливлюють підвезення учня до місця 
його проживання, та інших обставин, що об’єктивно зумовлюють необхідність 

цілодобового перебування учня у пансіоні (перебування на стаціонарному 
лікуванні одного з батьків або інших законних представників учня або їх 

захворювання, працевлаштування одного з батьків за кордоном, що 
перешкоджає виконанню своїх обов’язків (з обов’язковим наданням копії 
підтвердних документів),  учнів,  які перебувають на обліку у складних життєвих 

обставинах до моменту вирішення проблем) керівник закладу освіти може 
приймати рішення щодо цілодобового перебування учня у пансіоні, про що 

інформує відповідну службу у справах дітей (не пізніше одного робочого дня).  

Організація проживання учнів у пансіоні під час встановленого Кабінетом 
Міністрів України карантину здійснюється з урахуванням обмежувальних 

протиепідемічних заходів. 

 

Поселення до пансіону здійснюється відповідно до наказу керівника закладу 
освіти, як правило, до початку навчального року, а протягом навчального року - 

за умови наявності вільних місць для проживання на підставі заяви одного з 
батьків або іншого законного представника учня. 

 

 


