
ПРОЄКТ 

рішення  Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області 

 

Від 14.06.2021                        м.Бурштин                                              № 2826 

 

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» 

 

З метою створення належних умов для реалізації конституційного права громадян 

на освіту, забезпечення якості освіти, доступності початкової та базової середньої 

освіти на території Бурштинської міської територіальної громади, враховуючи 

Розꞌяснення Міністерства освіти і науки України №1/9-320 від 18.05.2018 директорам 

закладів загальної середньої освіти, працівникам органів управління освітою місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування «Щодо окремих питань 

зарахування до спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих 

предметів, гімназій (гімназій-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів), колегіумів (колегіум-

інтернатів) державної та комунальної форми власності», Розꞌяснення Міністерства освіти і 

науки України №1/9-201 від 08.04.2020 педагогічним працівникам закладів освіти, 

органам місцевого самоврядування та місцевим державним адміністраціям «Щодо 

нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

Аудиторський звіт від 26.04.2019 р.№03-21/1а Управління Західного офісу Держаудит 

служби в Івано – Франківській області Державної аудиторської служби України Про 

результати державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм відділом 

освіти і науки Бурштинської міської ради за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, 

Висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти за результатами проведення 

Управлінням Державної служби якості освіти в Івано – Франківській області 

інституційного аудиту Бурштинської гімназії Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області  від 14.05.2021, Рекомендації щодо вдосконалення діяльності 

закладу освіти за результатами проведення інституційного аудиту Управлінням 

Державної служби якості освіти в Івано – Франківській області від 14.05.2021 року,   

відповідно до ст.ст.12, 13, 25, ч.2 ст.66,  пп.13 п.3, п.5 розділу ХІІ Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про освіту»,  ст. ст. 8, 9, 12, 32, 35, 37 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», керуючись ст. ст.  25, 26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

 

вирішила: 

 

1 . Внести зміни в рішення Бурштинської міської ради від 30 березня 2021 року 

№ 01/10-21 «Про перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади», а саме: 

 

1.1  пункт 6 викласти в такій редакції : 

«6. Змінити найменування юридичної особи з Бурштинська гімназія Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області (код ЄДРПОУ 23922593) на Бурштинський 

ліцей №1 Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  з 01.07.2021.» 



 

1.2 пункт 7 викласти в такій редакції: 

«7. Реорганізувати Бурштинський навчально – виховний комплекс Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області (код ЄДРПОУ 20559471) шляхом приєднання до  

Бурштинського ліцею №1 Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  з 

10.07.2021.» 

1.3 пункт 10 викласти в такій редакції: 

«10. 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.» 

1.4  в пунктах 11.3 та 11.4 цифри 6,7 – вилучити.  

2. Затвердити Статут Бурштинського ліцею № 1 Бурштинської міської ради 

Івано – Франкіської області (додається). 

3. Директору Бурштинського ліцею№1 Олійник Ользі Миколаївні  забезпечити 

державну реєстрацію Статуту згідно з вимогами чинного законодавства України, 

виготовлення відповідної печатки, штампу. 

4. Створити комісію з реорганізації Бурштинського навчально – виховного 

комплексу Бурштинської міської ради Івано – Франківської області (згідно додатку 1). 

5. Місце знаходження комісій з реорганізації визначити за адресою:  Івано-

Франківська область,77111, м.Бурштин, вул. Січових Стрільців, 33. 

6. Визначити Бурштинський ліцей №1 Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області правонаступником майна, прав та обов’язків Бурштинського 

навчально – виховного комплексу Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області. 

7. Продовжити трудові відносини з  Паляк Надією Ярославівною на посаді 

директора Бурштинського навчально – виховного комплексу Бурштинської міської 

ради Івано – Франківської області до завершення процедури реорганізації, на умовах 

контракту. 

8.  Уповноважити міського голову внести відповідні зміни до контракту від 

______2020 року  шляхом укладання додаткової угоди. 

9. Голові комісій з реорганізації у встановлені законом терміни: 

- Провести процедуру реорганізації з дотриманням вимог чинного 

законодавства України (вжиття заходів організаційно-кадрового характеру, інших 

заходів з проведення процесу реорганізації). 

- Повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, про 

реорганізацію та в подальшому подати в установленому законодавством порядку 

необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру відповідних 

відомостей. 

10. Встановити, що строк для заявлення кредиторами своїх вимог становить два 

місяці з дня повідомлення про рішення щодо реорганізації закладу освіти. 

11. Голові комісії після закінчення процедури реорганізації подати органу, що 

здійснює державну реєстрацію юридичних осіб документи, необхідні для проведення 

державної реєстрації. 

12. Передати активи, рухоме і нерухоме майно Бурштинського навчально – 

виховного комплексу Бурштинської міської ради Івано – Франківської області до  

https://dolyna.if.ua/wp-content/uploads/2021/01/dodaietsia-15.doc


Бурштинського ліцею №1 Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 

правах оперативного управління. 

13.  Перерахувати на підставі платіжних доручень залишки коштів, утворених 

станом на дату припинення Бурштинського навчально – виховного комплексу 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області (включно), на рахунки 

правонаступника Бурштинського ліцею №1 Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області, відкриті в установах банків. 

14.  Організаційному відділу міської ради (О. Кравчишин) опублікувати дане 

рішення на офіційному сайті Бурштинської міської ради. 

15. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову комісії з питань 

гуманітарної сфери Ігора Харіва,  заступника міського голови Володимира Чуйка. 

 

 

Міський голова                                                                                Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

Автор проєкту:                                                               

 

депутат Бурштинської міської ради                                                        Богдан Рибчук 

 

 

 

Погоджено: 

 

Відділ освіти і науки Бурштинської міської ради_________________________ 

 

Заступник міського голови  ___________________________________________ 

 

Загальний відділ _____________________________________________________ 

 

Юридичний відділ ____________________________________________________ 

 

Секретар міської ради_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

 до рішення міської ради 

                                                                                                           від _____ _______№_______ 

 

Комісія з реорганізації 

Бурштинського навчально – виховного комплексу  

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

 

Голова комісії з реорганізації – директор Бурштинського НВК - Паляк Надія 

Ярославівна (ід.код. інф.з обм.дост.) 

Члени комісії: 

Головний спеціаліст відділу освіти і науки Бурштинської міської ради - Тварок Наталія 

Богданівна (ід.код. інф.з обм.дост.)  

Завідувач бюджетного сектору фінансового відділу міської ради - Тицька Оксана 

Миронівна (ід.код. інф.з обм.дост.) 

Головний спеціаліст юридичного відділу - Мельник Іван Іванович (ід.код. інф.з обм.дост.) 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Бурштинської гімназії – Баглай Микола 

Васильович (ід.код. інф.з обм.дост.) 

Депутат міської ради, заступник голови постійної комісії міської ради з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту - Кобель Олег 

Юрійович (ід.код. інф.з обм.дост.) 

Депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань гуманітарної сфери - 

Харів Ігор Романович (ід.код. інф.з обм.дост.) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                       Роман Іванюк 

 

 

 

 



 

 

Пояснювальна  записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради  від ______2020 року №____ 

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» 

 

Обгрунтування прийняття рішення: Відповідно до статті 66 Закону України 

«Про освіту» (від 05.09.2017 №2145-VIII)  міські ради:  відповідають за реалізацію 

державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, 

забезпечення доступності закладів освіти тощо.  

Враховуючи відсутність належного транспортного сполучення до найбільш 

віддаленого населеного пункту громади  с.Сарники, з метою створення необхідних 

умов для реалізації конституційного права громадян на освіту, забезпечення якості 

освіти, доступності початкової та базової середньої освіти на території Бурштинської 

міської територіальної громади, міська рада приймає рішення, враховуючи: 

1. Розꞌяснення Міністерства освіти і науки України №1/9-320 від 18.05.2018 

«Щодо окремих питань зарахування до спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим 

вивченням окремих предметів, гімназій (гімназій-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів), 

колегіумів (колегіум-інтернатів) державної та комунальної форми власності» 

(додається),  

2. Розꞌяснення Міністерства освіти і науки України №1/9-201 від 08.04.2020 

«Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» (додається),  

3. Аудиторський звіт від 26.04.2019 р.№03-21/1а Управління Західного офісу 

Держаудит служби в Івано – Франківській області Державної аудиторської служби 

України Про результати державного фінансового аудиту виконання бюджетних 

програм відділом освіти і науки Бурштинської міської ради за період з 01.01.2015 по 

31.12.2018 року(додається),  

4. Висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти за результатами 

проведення Управлінням Державної служби якості освіти в Івано – Франківській 

області інституційного аудиту Бурштинської гімназії Бурштинської міської ради Івано 

– Франківської області  від 14.05.2021 (додається),  

5. Рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти за 

результатами проведення інституційного аудиту Управлінням Державної служби 

якості освіти в Івано – Франківській області від 14.05.2021  (додається), 

 

Нормативно-правова база: Закони України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів 

місцевих рад», Регламент  Бурштинської міської ради. 

  Фінансово-економічне обґрунтування: Реалізація рішення  здійснюється в межах 

затвердженого бюджету рішенням міської ради від 23.12.2020 №10/3-20 «Про бюджет 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік».  

 

 

Доповідач:  Богдан Рибчук  - депутат міської ради 

 

 

 

 

Депутат міської ради                                                                Богдан Рибчук 


