
                            

                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

 

 

Від 15 жовтня 2015р.                                           №17/62-15 

м.Бурштин 

 

Про перейменування  ДНЗ № 1,2,3,6 та  

затвердження нових редакцій Статутів 

ДНЗ № 1,2,3,6,Статутів Бурштинського НВК 

 Та Вигівського НВК 

 

 

Розглянувши попередні редакції Статутів дошкільних навчальних закладів, 

Бурштинського і Вигівського НВК та клопотання начальника відділу освіти і науки від 

06.10.2015 р., керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

врахувавши рекомендації комісії з питань гуманітарної політики міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Перейменувати Бурштинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 

“Веселка” на Бурштинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 “Веселка” 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

1.2. Затвердити нову редакцію Статуту Бурштинського дошкільного навчального 

закладу (ясел-садка) №1 “Веселка” Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

2. Перейменувати Бурштинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 

“Берізка” на Бурштинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 “Берізка”  

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

2.1. Затвердити нову редакцію Статуту Бурштинського дошкільного навчального 

закладу (ясел-садка) №2 “Берізка” Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

3. Перейменувати Бурштинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 

“Світлячок” на Бурштинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 “Світлячок”  

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

3.1. Затвердити нову редакцію Статуту Бурштинського дошкільного навчального 

закладу (ясел-садка) №3 “Світлячок” Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області. 

4. Перейменувати Бурштинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 

“Пролісок” на Бурштинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 “Пролісок”  

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

4.1. Затвердити нову редакцію Статуту Бурштинського дошкільного навчального 

закладу (ясел-садка) №6 “Пролісок” Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

5. Затвердити нову редакцію Статуту Бурштинського навчально-виховного 

комплексу Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

 



 

6. Затвердити нову редакцію Статуту Вигівського навчально-виховного комплексу 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

7.Рішення міської ради № 18/15-07 від 06.11.2007 р. “Про затвердження в новій 

редакції Статуту Бурштинських ДНЗ (ясел-садка ) №1 “Веселка” , ДНЗ №2 “Берізка”, ДНЗ 

№6 “Пролісок”, Бурштинського НВК Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області та Вигівського НВК Бурштинської міської ради Івано-Франківської області та 

рішення сесії № 04/12-04 від 09.04.2004 р. “Про затвердження Статуту Бурштинського ДНЗ 

(ясел-садка ) №3 “Світлячок” ”, вважати такими, що втратили чинність. 

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу освіти і 

науки М.Тутку та голову комісії з питань гуманітарної політики В.Василика. 

 

 

 

 

                             Міський голова                                       П. Курляк 

 


