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п. 3.2. викласти в наступній редакції: Сарниківську філію Слобідського навчально-виховного 

комплексу Бурштинської міської ради Івано-Франківської області зі зміною найменування на  

Сарниківська філія Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області (із забезпеченням здобуття початкової та базової середньої освіти); З 01.09.2021 року із 

забезпеченням здобуття початкової освіти в Сарниківській філії Бурштинського ліцею №2 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

п. 4.4. викласти в наступній редакції: Старомартинівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області зі зміною найменування на 

Старомартинівська філія Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області (із забезпеченням здобуття початкової та базової середньої освіти). З 

01.09.2021 року із забезпеченням здобуття початкової освіти в Старомартинівській філії 

Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

п. 5.  викласти в наступній редакції: Внести зміни до найменування юридичної особи з 

Бурштинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на Бурштинський ліцей №1 Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області з 01.07.2021 року. 

 

п. 6.  викласти в наступній редакції: Внести зміни до найменування юридичної особи з 

Бурштинська гімназія Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на Бурштинський 

ліцей №4 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області з 01.07.2021 року. 

п. 7.  викласти в наступній редакції: Реорганізувати Бурштинський навчально-виховний 

комплекс Бурштинської міської ради Івано-Франківської області шляхом приєднання до 

Бурштинського ліцею №4 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області з 01.07.2021 

року. 

п. 10.  викласти в наступній редакції: Призупинити освітній процес з 01.09.2021 р. у Вигівській 

філії Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2021-

2022 навчальний рік. 

п. 11.1.3.  викласти в наступній редакції: Бурштинського ліцею №1 Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області; 

 

п. 11.1.4.  викласти в наступній редакції: Бурштинського ліцею №4 Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області; 

п. 11.4.  викласти в наступній редакції: провести процедуру реорганізації юридичних осіб, 

зазначених у пунктах 3.1.-3.4., 4.1.-4.4, 7 цього рішення з дотриманням вимог чинного 

законодавства України; 

 

 


