
З метою  забезпечення включення  до установчих документів  усіх необхідних 

змін, пов’язаних із реалізацією Закону України «Про освіту» рекомендую 

наступне: 

до проекту 1105: 

В додатку до проекту – Статуті: 

- На титульній сторінці  зазначити « (нова редакція)» (для належного 

проведення реєстраційних дій по перейменуванню закладу освіти) 

- П.1.1 викласти в такій редакції:  

«1.1 Бурштинський  ліцей Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області (надалі- Ліцей, заклад освіти, заклад загальної 

середньої освіти), з метою приведення  установчих  документів у 

відповідність до Закону України «Про освіту»,  перейменований з 

Бурштинської гімназії  Бурштинської міської ради. Ліцей є комунальною 

власністю територіальної громади м.Бурштин та с.Вигівка Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області 

Повна назва  закладу освіти:Бурштинський ліцей Бурштинської міської 

ради Івано – Франківської області. 

Скорочена назва закладу освіти: Бурштинський ліцей.» 

- По тексту Статуту слова «навчально – виховний» у всіх відмінках 

замінити на «освітній», слова «навчальний заклад» на «освітній заклад»; 

- В п.1.5 після слів «молоді» - «5-11(12)»; 

Додати абзац: 

«Ліцей є закладом  освіти що забезпечує здобуття базової  та профільної 

середньої освіти та включає в себе: 

= заклад загальної середньої освіти ІІ ступеня  (5-9 класи)- гімназія, що 

забезпечує базову середню освіту; 

= заклад загальної середньої освіти ІІІ ступеня (10-11(12)класи)-ліцей, що 

забезпечує профільну  середню освіту.»  

- В п.1.7 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» вилучити, у 

зв’язку із втратою чинності з 01.07.2018 року; 

- П.2.1 розпочати словами: 

«Освітній процес у закладі освіти здійснюється  відповідно  до освітньої 

програми, розробленої та затвердженої відповідно до порядку, 

визначеного законодавством. Основою для розроблення освітньої 

програми в закладі освіти є Державний стандарт базової середньої освіти, 

загальної середньої освіти. Освітня програма схвалюється педагогічною 

радою закладу освіти та затверджується його керівником. На основі 

освітньої  програми заклад освіти складає  та затверджує навчальний 

план, що конкретизує організацію навчального процесу»; 



- В п.2.2  «типових навчальних планів»  замінити на «типових освітніх 

програм закладу загальної середньої освіти»; 

- В п.2.4 зазначити «9-11(12)» 

- В п.2.6 додати абзац: 

«Навчальний рік у ліцеї розпочинається у День знань – 1вересня і 

закінчується не пізніше 1 липня  наступного року.»; 

- В п.2.13 слова «рішення міської ради та» - виключити; 

- В п.2.14 «інструкцією про  переведення і випуск учнів навчальних  

закладів  системи загальної  середньої освіти усіх типів та форм 

власності, затвердженою наказом Міністерства освіти  і науки України» 

замінити на «Порядком переведення учнів (вихованців) закладу загальної 

середньої освіти до наступного класу, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 року №762» (  із 

змінами від 08.05.2019 року); 

- В п. 2.18 перших два речення викласти в такій редакції «Учням ліцею 

видається:  

= по завершенні навчання в гімназії (після 9-го) – свідоцтво про здобуття 

базової середньої освіти, базової середньої освіти з відзнакою; 

= після завершення навчання в ліцеї ( в 11-му (12) класі) – свідоцтво про 

здобуття повної загальної середньої освіти,  повної загальної середньої 

освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених срібною медаллю “За 

досягнення у навчанні”), повної загальної середньої освіти з відзнакою 

(для осіб, нагороджених золотою медаллю “За високі досягнення у 

навчанні”).» (постанова КМУ від 06.03.2019 р.№ 211); 

 

- П.5.4 викласти в такій редакції: 

«5.4 Об’єкти та майно комунального закладу освіти не підлягаює 

приватизації чи використанню не за освітнім призначенням, крім надання 

в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені 

безпосередньо закладами освіти, пов’язаних із забезпеченням освітнього 

процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу, з 

урахуванням визначення органом управління можливості користування 

комунальним нерухомим майном відповідно до законодавства. 

Кошти, отримані від використання вивільнених приміщень ліквідованого 

комунального закладіу освіти, використовуються виключно на освітні 

потреби.»  (20.12.2018 р. оновлена  ст. 80 Закону Про освіту) 

-  п.5.9 завершити словами: 

«Утримання та розвиток матеріально – технічної бази загальноосвітнього 

закладу фінансується  за рахунок  коштів засновника.» (ст..43 ЗУ «Про  

загальну середню освіту») 


