
Зауваження 
до проекту рішення 

«Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради 
від ЗО березня 2021 року № 01/10-21 «Про перейменування та реорганізацію 

закладів загальної середньої освіти Бурштинської територіальної громади»»

Проект рішення «Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 30 березня 
2021 року № 01/10-21 «Про перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої 
освіти Бурштинської територіальної громади»» (автор -  Рибчук Б.Б.) не може бути 
погоджений з таких причин:

1. Відповідно до абзацу 3 пункту 3 Типового положення про конкурс на посаду 
керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, 
затвердженого наказом Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03,2018 № 
291, конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти оголошується не 
менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), 
укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти. У разі відміни п. 6 
рішення міської ради від 30.03.2021 року № 01/10-21 такий конкурс із директором 
Бурштинської гімназії (ліцею №1) потрібно було б оголосити не пізніше 30 квітня 
2021 р. Відповідно до частини 4 статті 39 ЗУ «Про повну загальну середню освіту» до 
складу конкурсної комісії обов’язково повинні входити представники відповідної 
місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу 
виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Враховуючи рішення міської ради від
30.03.2021 року № 01/10-21, відділ освіти і науки повідомив управління Державної 
служби якості освіти в Івано-Франківській області (відповідно до запиту) про те, що 
проведення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників ЗЗСО у 2021 році не 
планується.

2. Відповідно до рішення міської ради від 30.03.2021 року № 01/10-21 відділом освіти і 
науки видано наказ від 02.04.2021 р. № 25 «Про реорганізацію закладів освіти 
Бурштинської територіальної громади», яким затверджено склад комісій з 
реорганізації. Робота цих комісій розпочалась з моменту їх створення. Станом на
14.06.2021 р. ці комісії завершують роботу, в т.ч. щодо інвентаризації, оформлення 
передавальних актів та впорядкування штатного розпису.

3. З метою внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
рішення міської ради від 30.03.2021 року № 01/10-21 «Про перейменування та 
реорганізацію закладів загальної середньої освіти Бурштинської територіальної 
громади» необхідно зареєструвати у державного реєстратора не менше, ніж за місяць 
до набрання ними чинності. Через те вносити зміни в рішення від 30.03.2021 року № 
01/10-21 на цьому етапі -  недоречно.

4. Внесення змін у рішення міської ради від 30.03.2021 року № 01/10-21, запропоновані 
Б.Рибчуком, заблокують процес затвердження Статутів закладів освіти Бурштинської 
ТГ у новій редакції (проект рішення міської ради від 07.06.2021 року № 2777), 
зокрема Статуту Бурштинського ліцею №2, оскільки в цьому Статуті зазначено, Що 
Бурштинський ліцей є правонаступником Бурштинської гімназії та Бурштинського 
НВК з передачею всього майна, прав та обов’язків. Зрив процесу затвердження 
Статутів ЗЗСО призведе до зриву процедури внесення змін до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та державної реєстрації Бурштинського ліцею №2 як 
опорного закладу, що може мати вкрай негативні наслідки для всієї системи освіти 
громади,

5. Проект Б.Рибчука передбачає продовження освітнього процесу в Сарниківській філії 
Бурштинського ліцею №2 та Старомартинівській філії Бурштинського ліцею №3. Тим 
часом частину педагогічних працівників цих філій уже переведено до інших закладів 
освіти. До того ж продовження освітнього процесу в цих філіях означатиме 
невідповідність мережі класів та учнів наявному фінансовому ресурсу (середня 
наповнюваність класів у школах громади з урахуванням цих двох філій складатиме



17, 8 при розрахунковій наповнюваності 18, додаткові витрати будуть також 
спрямовані на функціонування щонайменше 6 неповних класів).

6. Проект рішення Б.Рибчука суперечить рекомендаціям департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики Івано-Франківської ОДА щодо реформування мережі закладів 
загальної середньої освіти Бурштинської ТГ, викладених у листі від 18.03.2021 року 
№ 298/01-13/02.1, зокрема в частині реорганізації Бурштинської гімназії.

7. У разі прийняття відповідних змін до рішення від 30.03.2021 року № 01/10-21 в 
нерівних умовах опиниться Бурштинська ЗОНІ №1, яка єдина серед усіх шкіл І-ІІІ 
ступенів стане гімназією (закладом загальної середньої освіти II ступеня). До того ж 
присвоювати в цих умовах наймолодшому закладу освіти в громаді назву «ліцей №1» 
щонайменше некоректно.

8. 11.06.2021 року зареєстровано проект рішення виконавчого комітету № 125 «Про 
затвердження планової мережі закладів освіти Бурштинської територіальної громади 
на 2021/2022 навчальний рік», відповідно до якого планову мережу ЗЗСО сформовано 
з урахуванням рішення міської ради від 30.03.2021 року № 01/10-21 «Про 
перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої освіти Бурштинської 
територіальної громади».

Таким чином, внесення змін у рішення міської ради від 30.03.2021 року № 01/10-21 «Про 
перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої освіти Бурштинської 
територіальної громади», в тому числі і тих, які запропоновані проектом Б.Рибчука, на 
цьому етапі, тобто за лічені дні до завершення процедури перейменування та 
реорганізації ЗЗСО, зводить нанівець усю попередню роботу щодо реформування мережі 
закладів освіти, здійснену відділом освіти і науки, міською радою, депутатським 
корпусом та закладами освіти, за останні півроку. Відтак проект рішення Б.Рибчука не 
може бути погоджений відділом освіти і науки.

Начальник відділу освіти і науки


