
Проект рішення 

Бурштинської міської ради 

 

Від 17.06. 2022 р.              № 4563 

 

Про припинення Бурштинського 

міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату шляхом ліквідації 

 

 

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

законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», у зв’язку з  

відсутністю на 2022-2023 навчальний рік навчальних груп 11 класу в МНВК та зменшенням 

кількості учнів та груп 10 класу, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Припинити Бурштинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат 

(ідентифікаційний код юридичної особи 20563260) шляхом ліквідації. 

2. Призначити ліквідаційну комісію Бурштинського міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату (ідентифікаційний код юридичної особи 20563260) у складі згідно з додатком 

(додається). 

3. Голові ліквідаційної комісії подати документи для державної реєстрації рішення про 

припинення Бурштинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

(ідентифікаційний код юридичної особи 20563260) відповідно до встановлених чинним 

законодавством порядку та строків. 

4. Встановити строк пред’явлення кредиторами своїх вимог – два місяці з дня 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення діяльності Бурштинського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату (ідентифікаційний код юридичної особи 

20563260). 

5. Визначити порядок заявлення кредиторами своїх вимог – шляхом пред’явлення 

письмових вимог за адресами: 

- 77111, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, м. Бурштин, вул. Бандери, 58; 

- 77111, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, м. Бурштин, вул. Будівельників, 2; 

- 77111, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, м. Бурштин, вул. Січових Стрільців, 4. 

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема, щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного 

фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається 

відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання 

відповідної вимоги кредитора. 
 

6. Ліквідаційній комісії Бурштинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

(ідентифікаційний код юридичної особи 20563260) здійснити організаційно-правові заходи 

щодо ліквідації закладу освіти у встановленому законодавством порядку. 

7. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення 

покласти на начальника відділу освіти і науки Бурштинської міської ради Іванну Томин. 

8. 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   _______________ 

 
Секретар ради    _______________ Роман Іванюк 

 

 

 

 

 



 

 

 
Додаток  

до проекту рішення   

від ________2022 р. № ______ 

 

 

Склад ліквідаційної комісії  

 Бурштинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

(ідентифікаційний код юридичної особи 20563260) 
 

Голова комісії: 

Томин Іванна 

Степанівна 

Начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради 

РНОКПП (ідентифікаційний код) –  

Заступник голови 

комісії: 

Чуйко Володимир 

Тарасович  

Заступник міського голови (за згодою) 

РНОКПП (ідентифікаційний код) – 

Члени комісії: 

Бойко Олена 

Тимофіївна 

голова міської організації профспілки працівників освіти і науки 

України (за згодою) 

РНОКПП (ідентифікаційний код) – 

Процик Галина 

Мирославівна 

головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти і науки 

РНОКПП (ідентифікаційний код) – 

Сисак Любов 

Степанівна 

інженер господарської групи відділу освіти і науки 

РНОКПП (ідентифікаційний код) – 

Чинчик Михайло 

Дмитрович 

в.о. директора Бурштинського міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату 

РНОКПП (ідентифікаційний код) – 

Кобель Олег 

Юрійович 

депутат Бурштинської міської ради (за згодою) 

РНОКПП (ідентифікаційний код) – 

Тизьо Ганна 

Іванівна 

завідувач господарством Бурштинського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату 

РНОКПП (ідентифікаційний код) – 

 

 

 

Начальник відділу освіти 

і науки Бурштинської міської ради                                                     Іванна Томин 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до  проєкту рішення Бурштинської міської ради  

«Про припинення Бурштинського міжшкільного навчально –  

виробничого комбінату шляхом ліквідації» 

  

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

2. Проєкт рішення розроблено у зв’язку з  відсутністю на 2022-2023 навчальний рік 

навчальних груп 11 класу в МНВК та зменшенням кількості учнів та груп 10 класу. 

Проект рішення розроблено з огляду на чисельність учнівського контингенту та загальну 

демографічну ситуацію в громаді. Так, динаміка народжуваності дітей в ТГ демонструє чітку 

тенденцію до зниження, а фактична мережа учнів ЗЗСО щороку зменшується. Зокрема, загальна 

кількість учнів у 2020-2021 н.р. складала 2344 учні, у 2021-2022 н.р. – 2310 учнів, планова 

мережа на 2022-2023 н.р. прогнозується на рівні 2324 учні. Кількість учнів у 10 класі у 2020-

2021 н.р. складала 85 учнів, в 11 класі – 75 учнів, у 2021-2022 н.р. кількість учнів у 10 та 11 

класах складала відповідно 86 та 82 учні, у 2022-2023 н.р. така кількість прогнозується на рівні 

відповідно 76 та 86 учнів. Таким чином, мережа учнів у 10-11 класах (які можуть навчатися в 

МНВК) також демонструє тенденцію до зниження. Відповідно, кількість учнів, які можуть 

навчатися в МНВК, зменшується. 

Окрім того, оскільки МНВК є закладом, який належить до системи загальної середньої 

освіти, навчальна програма для МНВК реалізується в рамках передбаченої  в навчальному плані 

закладів загальної середньої освіти освітньої галузі «Технології». Типовий навчальний план для 

10 класу ЗЗСО, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 

408, передбачає, що предмет «Технології» є вибірково-обов’язковим предметом, поряд із 

предметами «Інформатика» та «Мистецтво». Із переліку цих трьох вибірково-обов’язкових 

предметів учні обирають два.  На вивчення вибірково-обов’язкових предметів передбачено 3 

години на тиждень. Таким чином, на вивчення двох вибраних із переліку вибірково-

обов’язкових предметів передбачено по 1,5 години на тиждень. Це означає, що в разі вивчення 

учнями предмету «Технології» на базі МНВК, вони змушені опановувати обрану ними в МНВК 

спеціальність в межах 1,5 години на тиждень. Натомість робочі навчальні плани МНВК по 

кожній спеціальності розраховані на більшу кількість годин, що не дає учням можливості 

належним чином засвоювати матеріал відповідно до програмових вимог до відповідних 

спеціальностей. 

Разом з тим, предмет «Технології» може вивчатися не лише в МНВК, а й на базі закладу 

загальної середньої освіти. Таким чином, в разі ліквідації МНВК конституційні права учнів на 

освіту повною мірою забезпечуються в рамках освітньої програми будь-якого закладу загальної 

середньої освіти, що забезпечує освітній процес на рівні профільної середньої освіти. 

Навчальні групи 11 класу в МНВК завершили повний цикл навчання за обраною 

спеціальністю у 2021-2022 навчальному році, груп 10 класу в МНВК у цьому навчальному році 

не було набрано, отже груп 11 класу, які потребуватимуть завершення повного циклу навчання 

в МНВК, на наступний навчальний рік не передбачається. 

Крім того, чинне освітнє законодавство з вересня 2022 року не передбачає такого 

навчального закладу, як міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Натомість 

пропонується створення міжшкільних ресурсних центрів, вимоги до яких визначені в 

Положенні про міжшкільний ресурсний центр, затвердженому наказом Міністерства освіти і 

науки України від 09.11.2018 р. № 1221. 

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

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

освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань». 

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 


