
                                                                                                 П Р О Е К Т 

 

                                          Р І Ш Е Н Н Я 

25 вересня 2018 р                                                     № 1276 

Про реорганізацію юридичної особи –Бурштинська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 шляхом її перетворення  в  

Бурштинський ліцей № 1 Бурштинської міської  

ради Івано-Франківської області 

 

Розглянувши звернення Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 від 

20.08.2018 р. № 42, керуючись статтею 66 Закону України «Про освіту», 

статтями  8, 9, 11 Закону України «Про загальну середню освіту», Планом 

заходів на 2017-2019 роки із запровадження Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа», затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

13.12.2017 р. № 903-р, статей  104 - 108 Цивільного кодексу України, Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань»,  статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення типів закладів 

освіти  до вимог чинного законодавства, оптимізації мережі, задоволення 

освітніх потреб громадян та створення оптимальних умов для надання 

якісних освітніх послуг, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Реорганізувати юридичну особу – Бурштинську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області шляхом її 

перетворення  в Бурштинський ліцей № 1 Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області. 

2. Відділу освіти та науки Бурштнської міської ради Івано-Франківської 

області  (Томин І.С.): 

2.1. Створити комісію з реорганізації  юридичної особи Бурштинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області  шляхом її перетворення  в Бурштинський ліцей № 1 Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області з дотриманням вимог чинного 

законодавства України;  



2.2. Розробити статут  Бурштинського ліцею № 1 Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області  та подати його на затвердження міської 

ради;  

2.3. Здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання даного 

рішення у відповідності з вимогами чинного законодавства України. 

 

3. Організаційному відділу  міської ради опублікувати дане рішення на 

офіційному веб-сайті міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної  

комісії міської ради з питань гуманітарної політики п. І. Мазур та заступника 

міського голови з питань виконавчих органів ради п. Н. Кицелу. 

 

 

Міський голова                                        Роксолана Джура 

     


