
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
         

Від 17 червня 2022 р.    м. Бурштин              № 279 

 

Про громадське обговорення 

проекту рішення міської ради 

щодо припинення Бурштинського міжшкільного  

навчально-виробничого комбінату 

шляхом ліквідації 

 

Згідно зі статтями 12, 13, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про освіту», з метою залучення територіальної громади до прийняття 

рішень,забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, а 

також вивчення думки мешканців Бурштинської територіальної громади щодо припинення 

Бурштинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату шляхом ліквідації 

 

1. Оголосити проведення громадського обговорення проекту рішення Бурштинської 

міської ради від 17.06.2022 року № 4563   «Про припинення Бурштинського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату шляхом ліквідації» 

Місце проведення обговорення: актова зала Будинку культури імені Т.Шевченка, 

м.Бурштин, вул. Бандери, 60 

Дата проведення:25 червня 2022 року о  10:00 год. 

2. Коло запрошених для участі: члени територіальної громади, посадові особи органів 

місцевого самоврядування, депутати міської ради, представники закладів загальної середньої 

освіти територіальної громади (педагоги, учні, батьки), представники політичних та 

громадських організацій та інші. 

3. Для підготовки та проведення громадського обговорення утворити підготовчий 

комітет у складі: 

Володимир Чуйко – заступник міського голови, голова комітету; 

Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки; 

Орися Перепічка – начальник організаційного відділу; 

Андрій Пергельський – головний спеціаліст юридичного відділу; 

Ігор Харів – депутат міської ради, голова постійної комісії ради з питань гуманітарної 

сфери (за згодою); 



4. Підготовчому комітету розробити план проведення заходів з організації та проведення 

громадського обговорення. 

5. Організаційному відділу (Орися Перепічка) провести реєстрацію громадського 

обговорення в Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань. 

6. Організаційному відділу (Орися Перепічка) довести до відома громадян це 

розпорядження та дату проведення громадського обговорення шляхом розміщення 

інформації на офіційному вебсайті Бурштинської міської ради. 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника відділу освіти і 

науки Іванну Томин 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    _______________ Марія Яцик 

 

Заступник міського голови  _______________ Володимир Чуйко 

 

Юридичний відділ   _______________  

 

Керуючий справами виконкому    _______________  Надія Кицела 
 

 

 


