
Проєкт рішення 

 

Від 15.03.2021 р.         № 2651 

 

Про перейменування та реорганізацію  

закладів загальної середньої освіти  

Бурштинської територіальної громади 

 

Відповідно до статей  25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», пункту 6 «Положення 

про опорний заклад освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

19.06.2019  № 532 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету міністрів України 

№ 56 від 27.01.2021), Умов проведення конкурсу з визначення опорного закладу освіти 

Бурштинської територіальної громади, затвердженого рішенням Бурштинської міської ради 

від 26.01.2021 № 11/7-21, протоколу засідання комісії з визначення опорного закладу освіти 

Бурштинської територіальної громади від 09.03.2021 року, з метою створення умов для 

комплексної  модернізації системи загальної середньої освіти в громаді, концентрації та 

ефективного використання наявних ресурсів у системі освіти та забезпечення умов для 

рівного доступу до якісної освіти, враховуючи територіальне розміщення закладів освіти та 

чисельність учнівського контингенту,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до найменування юридичної особи з Бурштинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області на Бурштинський ліцей №2 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області з 

01.07.2021 року. 

2. Внести зміни до найменування юридичної особи з Бурштинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області на Бурштинський ліцей №3 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області з 

01.07.2021 року. 

3. Реорганізувати шляхом приєднання до Бурштинського ліцею №2 Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області з 01.07.2021 року:  

3.1. Слобідський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів заклад дошкільної освіти» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області зі 

зміною найменування на  Слобідська філія Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області (із забезпеченням здобуття початкової та базової середньої 

освіти і збереженням дошкільного підрозділу);  

3.2. 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); 

3.3. Насташинську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області зі зміною найменування на  Насташинська філія Бурштинського 

ліцею №2 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (із забезпеченням здобуття 

початкової та базової середньої освіти);  

3.4. Юнашківську початкову школу Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області зі зміною найменування на Юнашківська філія Бурштинського ліцею №2 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (із забезпеченням здобуття початкової 

освіти). 

4. Реорганізувати шляхом приєднання до Бурштинського ліцею №3 Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області з 01.07.2021 року: 



4.1.  Вигівський навчально-виховний комплекс Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області зі зміною найменування на Вигівська філія Бурштинського ліцею №3 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (із забезпеченням здобуття початкової 

освіти). 

4.2.  Дем’янівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області зі зміною найменування на Дем’янівська філія Бурштинського 

ліцею №3 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (із забезпеченням здобуття 

початкової та базової середньої освіти); 

4.3.  Новомартинівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів заклад дошкільної освіти» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

зі зміною найменування на  Новомартинівська філія Бурштинського ліцею №3 Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області (із забезпеченням здобуття початкової та базової 

середньої освіти і збереженням дошкільного підрозділу); 

4.4.  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). 

5. Реорганізувати Бурштинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області зі зміною найменування на  

Бурштинська гімназія №1 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області з 

01.07.2021 року. 

6. Реорганізувати Бурштинську гімназію Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області зі зміною найменування на  Бурштинська гімназія №2 Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області з 01.07.2021 року. 

7. Реорганізувати Бурштинський навчально-виховний комплекс Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області шляхом приєднання до Бурштинської гімназії №2 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області з 01.07.2021 року. 

8. Внести зміни до найменування юридичної особи із Задністрянська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

на Задністрянський ліцей Бурштинської міської ради Івано-Франківської області з 

01.07.2021 року. 

9. Внести зміни до найменування юридичної особи з Бовшівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на Бовшівська 

гімназія Бурштинської міської ради Івано-Франківської області з 01.07.2021 року.  

10. Призупинити освітній процес з 01.09.2021 р. у Сарниківській філії 

Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, Вигівській 

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

Старомартинівській філії Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2021-2022 навчальний рік.  

11. Доручити відділу освіти і науки Бурштинської міської ради: 

11.1. підготувати для затвердження міською радою до 01.07.2021 року у новій 

редакції Статути: 

11.1.1. Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області; 

11.1.2. Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області; 

11.1.3. Бурштинської гімназії №1 Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області; 

11.1.4. Бурштинської гімназії №2 Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області; 

11.1.5. Задністрянського ліцею Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області; 



11.1.6. Бовшівської гімназії Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області.  

11.2. Підготувати для затвердження міською радою до 01.07.2021 року Положення 

про: 

11.2.1.  Слобідську філію Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області; 

11.2.2. Сарниківську філію Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області; 

11.2.3.  Насташинську філію Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області; 

11.2.4. Юнашківську філію Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області; 

11.2.5. Вигівську філію Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області; 

11.2.6. Дем’янівську філію Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області; 

11.2.7. Новомартинівську філію Бурштинського ліцею №3 Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області; 

11.2.8. Старомартинівську філію Бурштинського ліцею №3 Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області; 

11.3. створити комісії з реорганізації закладів освіти – юридичних осіб, зазначених у 

пунктах 3.1.-3.4., 4.1.-4.4, 7 цього рішення. 

11.4. провести процедуру реорганізації юридичних осіб, зазначених у пунктах 3.1.-

3.4., 4.1.-4.4, 5-7 цього рішення з дотриманням вимог чинного законодавства України; 

11.5. повідомити державного реєстратора про реорганізацію шляхом приєднання в 

установленому законодавством порядку та подати необхідні документи для внесення до 

Єдиного державного реєстру відповідних записів; 

11.6. забезпечити попередження працівників закладів освіти у зв’язку з 

реорганізацією відповідних закладів освіти відповідно до чинного законодавства України; 

11.7. вжити інших заходів, пов’язаних з реорганізацією шляхом приєднання закладів 

освіти у порядку, визначеному чинним законодавством; 

12. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього 

рішення покласти на начальника відділу освіти і науки Бурштинської міської ради 

Іванну Томин. 

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

питань гуманітарної сфери Ігоря Харіва та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 

Міський голова                  Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник відділу освіти і науки _______________ Іванна Томин 

 

Погоджено: 

 

Загальний відділ    _______________ 

 

Заступник міського голови  _______________ Володимир Чуйко 

 

Юридичний відділ   _______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до  проєкту рішення Бурштинської міської ради  

«Про перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади» 

  

1. Розробником проєкту рішення є  відділ освіти і науки Бурштинської міської ради. 

  

   2. Проєкт рішення розроблено з метою реорганізації наявної мережі закладів загальної 

середньої освіти, раціонального і ефективного використання наявних у закладах освіти 

ресурсів, а також приведення назв закладів загальної середньої освіти у відповідність із 

чинним законодавством України. 

 

3. Проєкт рішення розроблено, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», відповідно до пункту 6 «Положення про опорний заклад освіти»,  затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019  № 532. 

                              

4. Реалізація рішення не потребує додаткових витрат місцевого бюджету 

 

5.Доповідач – Томин Іванна Степанівна, начальник відділу освіти і науки. 

 

 

Начальник відділу освіти і науки      Іванна Томин 

 

 


