
 

  

 

              

УКРАЇНА 

Н А Д В І Р Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А  

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

восьмого скликання 

(четверта позачергова) 
 

РІШЕННЯ  

 

від 15 січня 2021 року                        м.Надвірна 

№ 98-4/2021 

 

Про зміну засновника, перейменування 

закладів  освіти та затвердження      

нової редакції Статутів      

 

 Керуючись ст.  25, 26, 59 та розділом V перехідних положень Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 

червня 2020 року №714-р «Про визначення адміністративних центрів та затверджених 

територій територіальних громад Івано-Франківської області», відповідно до ст. 104, 105, 

107 Цивільного кодексу України,  міська рада 

 

в и р і ш и л а : 

 

1. Визнати засновником закладів  освіти  Надвірнянську міську раду, а саме: 

1.1. Надвірнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Надвірнянської районної 

ради Івано-Франківської області; 

1.2. Надвірнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Надвірнянської районної 

ради Івано-Франківської області; 

1.3. Надвірнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Надвірнянської районної 

ради Івано-Франківської області; 

1.4. Надвірнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Надвірнянської районної 

ради Івано-Франківської області; 

1.5. Надвірнянської гімназії №5 Надвірнянської районної ради Івано-Франківської 

області; 

1.6. Надвірнянського ліцею Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області; 

1.7. Гвіздської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради 

Івано-Франківської області; 

1.8. Краснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради 

Івано-Франківської області; 

1.9. Лоївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради 

Івано-Франківської області; 

1.10. Молодківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради 

Івано-Франківської області; 

1.11. Назавизівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради 

Івано-Франківської області; 

1.12. Парищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради 

Івано-Франківської області; 

1.13. Ліснотарновицького навчально-виховного комплексу Надвірнянської районної ради 

Івано-Франківської області; 

1.14. Верхньомайданської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Надвірнянської районної 

ради Івано-Франківської області; 



1.15. Стримбівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Надвірнянської районної ради 

Івано-Франківської області; 

1.16. Мирненської загальноосвітньої школи І ступеня Надвірнянської районної ради 

Івано-Франківської області; 

1.17. Лісновелесницької загальноосвітньої школи І ступеня Надвірнянської районної ради 

Івано-Франківської області; 

1.18. Надвірнянського закладу дошкільної освіти «Сонечко» ; 

1.19. Надвірнянського дошкільного навчального закладу «Вогник»; 

1.20. Надвірнянського дошкільного навчального закладу «Сніжинка»; 

1.21. Надвірнянського дошкільного навчального закладу «Пролісок»; 

1.22. Надвірнянського дошкільного навчального закладу «Світлячок»; 

1.23. Надвірнянського дошкільного навчального закладу «Берізка» ; 

1.24. Надвірнянського дошкільного навчального закладу «Квітка Карпат»; 

1.25. Гвіздського дошкільного навчального закладу «Малинка»; 

1.26. Краснянського дошкільного навчального закладу «Дзвіночок»; 

1.27. Лоївського дошкільного навчального закладу «Росинка»; 

1.28. Парищенського дошкільного навчального закладу «Золотий ключик; 

1.29. Надвірнянського районного центру дитячої творчості та національно-патріотичного 

виховання молоді Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області; 

1.30. Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей  та  юнацтва 

Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області; 

1.31. Надвірнянської районної станції юних техніків Надвірнянської районної  ради Івано-

Франківської області; 

1.32. Надвірнянської дитячо-юнацької спортивної школи Надвірнянської районної ради 

Івано-Франківської області; 

1.33. Надвірнянського міжшкільного навчально-виробничого комбінату; 

1.34. Комунальної установи Надвірнянського районного «Інклюзивно-ресурсного центру»  

Надвірнянської  районної  ради  Івано-Франківської області. 

 

2. Змінити назви закладів  освіти: 

2.1. Надвірнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Надвірнянської районної 

ради Івано-Франківської області на Надвірнянський ліцей №1  імені В'ячеслава 

Максимовича Чорновола Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  області; 

2.2. Надвірнянська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №2 Надвірнянської районної 

ради Івано-Франківської області на Надвірнянський ліцей №2 Надвірнянської міської ради  

Івано-Франківської  області;  

2.3. Надвірнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3Надвірнянської районної 

ради Івано-Франківської області на Надвірнянський ліцей №3 Надвірнянської міської ради  

Івано-Франківської  області; 

2.4. Надвірнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Надвірнянської районної 

ради Івано-Франківської області на Надвірнянський ліцей №4 Надвірнянської міської ради  

Івано-Франківської  області; 

2.5. Надвірнянська гімназія №5 Надвірнянської районної ради Івано-Франківської 

області на  Надвірнянська гімназія №1 Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  

області;              

2.6. Надвірнянський ліцей Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області на 

Надвірнянський ліцей «Престиж» Надвірнянської міської ради Івано-Франківської  області; 

2.7. Гвіздська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради Івано-

Франківської області на Гвіздський ліцей Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  

області; 

2.8. Краснянська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради 

Івано-Франківської області на Краснянський ліцей  Надвірнянської міської ради  Івано-

Франківської  області; 

2.9. Лоївська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради Івано-

Франківської області на Лоївський ліцей   Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  

області;            



2.10. Молодківська  загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради 

Івано-Франківської області  на Молодківський ліцей Надвірнянської міської ради  Івано-

Франківської  області; 

2.11. Назавизівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради 

Івано-Франківської області на  Назавизівський ліцей  Надвірнянської міської ради  Івано-

Франківської  області;    

2.12. Парищенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради 

Івано-Франківської області на Парищенський ліцей Надвірнянської міської ради  Івано-

Франківської  області;     

2.13. Ліснотарновицький навчально-виховний  комплекс Надвірнянської районної ради 

Івано-Франківської області  на Ліснотарновицький ліцей Надвірнянської міської ради 

Івано-Франківської області;     

2.14. Верхньомайданська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Надвірнянської районної 

ради Івано-Франківської області на Верхньомайданська гімназія Надвірнянської міської 

ради  Івано-Франківської  області;    

2.15. Стримбівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Надвірнянської районної ради 

Івано-Франківської області на Стримбівська гімназія Надвірнянської міської ради  Івано-

Франківської  області;    

2.16. Мирненська загальноосвітня школа І ступеня Надвірнянської районної ради Івано-

Франківської області на Мирненська початкова школа Надвірнянської міської ради  Івано-

Франківської  області;    

2.17. Лісновелесницька загальноосвітня школа І ступеня Надвірнянської  районної ради 

Івано-Франківської області на Лісновелесницька початкова школа Надвірнянської міської 

ради  Івано-Франківської  області; 

2.18. Надвірнянський заклад дошкільної освіти «Сонечко» на Надвірнянський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  

області; 

2.19. Надвірнянський дошкільний навчальний заклад «Вогник» на Надвірнянський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Вогник» Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  

області; 

2.20. Надвірнянський дошкільний навчальний заклад «Сніжинка» на Надвірнянський 

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сніжинка» Надвірнянської міської ради  Івано-

Франківської  області; 

2.21. Надвірнянський дошкільний навчальний заклад «Пролісок» на Надвірнянський 

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Пролісок» Надвірнянської міської ради  Івано-

Франківської  області; 

2.22. Надвірнянський дошкільний навчальний заклад «Світлячок» на Надвірнянський 

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світлячок» Надвірнянської міської ради  Івано-

Франківської  області; 

2.23. Надвірнянський дошкільний навчальний заклад «Берізка» на  Надвірнянський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка»  Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  

області; 

2.24. Надвірнянський дошкільний  навчальний  заклад «Квітка Карпат» на 

Надвірнянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Квітка Карпат» Надвірнянської 

міської ради  Івано-Франківської  області; 

2.25. Гвіздський  дошкільний навчальний  заклад «Малинка» на Гвіздський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Малинка» Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  

області; 

2.26. Краснянський  дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» на Краснянський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Дзвіночок» Надвірнянської міської ради  Івано-

Франківської  області; 

2.27. Лоївський  дошкільний  навчальний  заклад «Росинка» на Лоївський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Росинка» Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  

області; 



2.28. Парищенський  дошкільний  навчальний заклад «Золотий ключик» на 

Парищенський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Золотий ключик» Надвірнянської 

міської ради  Івано-Франківської  області; 

2.29. Надвірнянський районний центр дитячої творчості та національно-патріотичного 

виховання молоді Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області на Центр 

дитячої творчості та національно-патріотичного виховання молоді Надвірнянської міської 

ради  Івано-Франківської  області; 

2.30. Надвірнянський районний еколого-натуралістичний центр для дітей та юнацтва  

Надвірнянської  районної ради Івано-Франківської області на Еколого-натуралістичний 

центр  для дітей та юнацтва Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  області; 

2.31. Надвірнянська  районна  станція юних  техніків   Надвірнянської   районної  

ради Івано-Франківської області на  Станція юних техніків Надвірнянської міської ради  

Івано-Франківської  області; 

2.32. Надвірнянська дитячо-юнацька спортивна школа Надвірнянської районної  ради 

Івано-Франківської області  на   Дитячо-юнацька спортивна школа Надвірнянської міської 

ради  Івано-Франківської  області; 

2.33. Комунальна  установа  Надвірнянського  районного «Інклюзивно-ресурсного 

центру»  Надвірнянської  районної  ради  Івано-Франківської  області на Комунальна 

установа «Інклюзивно-ресурсний центр»  Надвірнянської   міської   ради  Івано-

Франківської  області. 

 

3. Затвердити Статути в новій редакції. 

3.1. Надвірнянського ліцею №1 імені В'ячеслава Максимовича Чорновола 

Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  області; 

3.2. Надвірнянського ліцею №2 Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  

області;  

3.3. Надвірнянського ліцею №3 Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  

області; 

3.4. Надвірнянського ліцею №4 Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  

області; 

3.5. Надвірнянського ліцею  «Престиж» Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  

області; 

3.6. Гвіздського ліцею  Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  області;               

3.7. Краснянського ліцею Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  області;      

3.8. Лоївського ліцею Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  області;            

3.9. Молодківського ліцею Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  області; 

3.10. Назавизівського ліцею Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  області;    

3.11. Парищенського ліцею Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  області;     

3.12. Ліснотарновицького ліцею Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  області;   

3.13. Надвірнянської  гімназії №1 Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  

області;              

3.14. Верхньомайданської  гімназії Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  

області;    

3.15. Стримбівської гімназії Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  області;    

3.16. Мирненської  початкової школи  Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  

області;    

3.17. Лісновелесницької початкової школи Надвірнянської міської ради  Івано-

Франківської  області; 

3.18. Надвірнянського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Надвірнянської 

міської ради  Івано-Франківської  області; 

3.19. Надвірнянського  закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Вогник» Надвірнянської 

міської ради  Івано-Франківської  області; 

3.20. Надвірнянського закладу  дошкільної освіти (ясла-садок) «Сніжинка» 

Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  області; 

3.21. Надвірнянського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Пролісок» Надвірнянської 

міської ради  Івано-Франківської  області; 



3.22. Надвірнянського закладу дошкільної освіти(ясла-садок) «Світлячок» Надвірнянської 

міської ради  Івано-Франківської  області; 

3.23. Надвірнянського  закладу  дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» Надвірнянської 

міської ради  Івано-Франківської  області; 

3.24. Надвірнянського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Квітка Карпат» 

Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  області; 

3.25. Гвіздського  закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Малинка» Надвірнянської 

міської ради  Івано-Франківської  області; 

3.26. Краснянського закладу  дошкільної освіти (ясла-садок) «Дзвіночок» Надвірнянської 

міської ради  Івано-Франківської  області; 

3.27. Лоївського  закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Росинка» Надвірнянської 

міської ради  Івано-Франківської  області; 

3.28. Парищенського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Золотий ключик»  

Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  області; 

3.29. Центру дитячої творчості та національно-патріотичного виховання молоді  

Надвірнянської  міської ради  Івано-Франківської  області; 

3.30. Еколого-натуралістичного центру для дітей  та  юнацтва   Надвірнянської міської 

ради  Івано-Франківської  області; 

3.31. Станції юних техніків Надвірнянської міської ради  Івано-Франківської  області; 

3.32. Дитячо-юнацької спортивної  школи Надвірнянської  міської ради  Івано-

Франківської  області;                 

3.33. Надвірнянського  міжшкільного навчально-виробничого комбінату; 

3.34. Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»  Надвірнянської   міської   

ради  Івано-Франківської  області. 

 

4. Директорам закладів освіти  провести державну реєстрацію Статутів у новій редакції 

відповідно до законодавства. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань освіти, культури, туризму, молоді, фізичної культури та спорту (голова комісії 

Микитин А.В.). 

 

 

 

Міський голова                                                                         Андрійович З.М. 

 


