
                                                                                   
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 червня 2020 року                                                                                             № 02/97-20 

м.Бурштин 

 

Про продовження трудових відносин 

з директорами закладів загальної 

середньої освіти міста на умовах 

строкового трудового договору 

 

Керуючись Законом України «Про освіту»,керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 1 пункту 3 розділу Х 

«Прикінцеві та перехідні положення  Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, 

врахувавши рекомендацію постійної депутатської комісії з питань законності та етики, 

міська рада  

вирішила: 

1. Продовжити трудові відносини з директором Бурштинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

Івасютином Романом Федоровичем на умовах строкового трудового договору терміном на 

1 (один) рік з 01.07.2020. 

2. Міському голові Роксолані Джурі укласти контракт з директором Бурштинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області Івасютином Романом Федоровичем терміном на 1 (один) рік. 

3. Продовжити трудові відносини з директором Бурштинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області Бойчук 

Наталією Романівною на умовах строкового трудового договору терміном на 6 (шість) 

років з 01.07.2020. 

4. Міському голові Роксолані Джурі укласти контракт з директором Бурштинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області Бойчук Наталією Романівною терміном на 6 (шість) років. 



5. Продовжити трудові відносини з директором Бурштинської гімназії Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області Олійник Ольгою Миколаївною на умовах 

строкового трудового договору терміном на 1 (один) рік з 01.07.2020. 

6. Міському голові Роксолані Джурі укласти контракт з директором Бурштинської 

гімназії Бурштинської міської ради Івано-Франківської області Олійник Ольгою 

Миколаївною терміном на 1 (один) рік. 

7. Продовжити трудові відносини з директором Бурштинського навчально-виховного 

комплексу Бурштинської міської ради Івано-Франківської області Паляк Надією 

Ярославівною на умовах строкового трудового договору терміном на 1 (один) рік з 

01.07.2020. 

8. Міському голові Роксолані Джурі укласти контракт з директором Бурштинського 

навчально-виховного комплексу Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

Паляк Надією Ярославівною терміном на 1 (один) рік. 

9. Продовжити трудові відносини з директором Бурштинського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату Войцехівим Михайлом Петровичем на умовах 

строкового трудового договору терміном на 1 (один) рік з 01.07.2020. 

10. Міському голові Роксолані Джурі укласти контракт з директором Бурштинського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату Войцехівим Михайлом Петровичем 

терміном на 1 (один) рік. 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії ради з 

гуманітарної політики Ірину Мазур та заступника міського голови з гуманітарних питань 

Надію Кицелу. 

 

 

Міський голова                                                                    Роксолана Джура 


