
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Третя позачергова сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 21 січня 2021 № 41-3/2021 

смт. Битків  

 

Про зміну засновника, 
перейменування та 
затвердження нової 
редакції Статутів закладів 

загальної середньої  освіти 
Пасічнянської 
територіальної громади 

 

 

1. Змінити засновника закладів освіти: 
- Пасічнянського ліцею Надвірнянської районної ради  (код ЄДРПОУ: 

43214591), 

- Битківської загальноосвітньої школи I-IІI ст. №1 Надвірнянської районної 
ради (код ЄДРПОУ:  20567832), 

- Битківської загальноосвітньої школи I ст. Надвірнянської районної ради 
(код ЄДРПОУ: 23925031), 

- Битківської загальноосвітньої школи I ст.№1 Надвірнянської районної 
ради (код ЄДРПОУ: 20567772), 

- Зеленської загальноосвітньої школи I-III ст. Надвірнянської районної 
ради (код ЄДРПОУ: 20565980), 

- Зеленської загальноосвітньої школи I ст. Надвірнянської районної ради 
(код ЄДРПОУ: 23925634), 

- Максимецької загальноосвітньої школи I-II ст. Надвірнянської районної 
ради (код ЄДРПОУ: 23923428), 

- Черниківської загальноосвітньої школи I-II ст. Надвірнянської районної 
ради (код ЄДРПОУ: 20567223), 

- Пнівської загальноосвітньої школи I-III ст. Надвірнянської районної ради 
(код ЄДРПОУ: 20567602), 

- Білозоринської загальноосвітньої школи I-ІІ ст. Надвірнянської районної 
ради (код ЄДРПОУ: 23925611) 



шляхом виключення зі складу засновників Надвірнянську районну раду (код 
ЄДРПОУ: 04054435) та включення засновника – Пасічнянську сільську раду 
(код ЄДРПОУ: 04354686). 

 

2. Перейменувати заклади освіти: 
- Пасічнянський ліцей Надвірнянської районної ради (код ЄДРПОУ: 

43214591) на Пасічнянський ліцей Пасічнянської сільської ради, 
- Битківську загальноосвітню школу I-IІI ст.№1 Надвірнянської районної 

ради (код ЄДРПОУ: 20567832) на Битківський ліцей Пасічнянської сільської 
ради, 

- Битківську загальноосвітню школу I ст. Надвірнянської районної ради 
(код ЄДРПОУ: 23925031) на Битківську початкову школу №1 Пасічнянської 
сільської ради, 

- Битківську загальноосвітню школу I ст.№1 Надвірнянської районної ради 
(код ЄДРПОУ: 20567772) на Битківську початкову школу №2 Пасічнянської 
сільської ради,  

- Зеленську загальноосвітню школу I-III ст. Надвірнянської районної ради 
(код ЄДРПОУ: 20565980) на Зеленський ліцей Пасічнянської сільської ради, 

- Зеленську загальноосвітню школу I ст. Надвірнянської районної ради (код 
ЄДРПОУ: 23925634) на Зеленську початкову школу Пасічнянської сільської 
ради, 

- Максимецьку загальноосвітню школу I-II ст. Надвірнянської районної 
ради (код ЄДРПОУ: 23923428) на Максимецьку гімназію Пасічнянської 
сільської ради, 

- Черниківську загальноосвітню школу I-II ст. Надвірнянської районної 
ради (код ЄДРПОУ: 20567223) на Черниківську гімназію Пасічнянської 
сільської ради, 

- Пнівську загальноосвітню школу I-III ст. Надвірнянської районної ради 
(код ЄДРПОУ: 20567602) на Пнівський ліцей Пасічнянської сільської ради, 

- Білозоринську загальноосвітню школу I-ІІ ст. Надвірнянської районної 
ради (код ЄДРПОУ: 23925611) на Білозоринську гімназію Пасічнянської 
сільської ради. 

 

3. Затвердити: 
- Статут Пасічнянського ліцею Пасічнянської сільської ради згідно з 

додатком 1, 
- Статут Битківського ліцею Пасічнянської сільської ради згідно з 

додатком 2, 
- Статут Битківської початкової школи №1 Пасічнянської сільської ради 

згідно з додатком 3, 
- Статут Битківської початкової школи №2 Пасічнянської сільської ради 

згідно з додатком 4, 
- Статут Зеленського ліцею Пасічнянської сільської ради згідно з 

додатком 5, 



- Статут Зеленської початкової школи Пасічнянської сільської ради згідно з 
додатком 6, 

- Статут Максимецької гімназії Пасічнянської сільської ради згідно з 
додатком 7, 

- Статут Черниківської гімназії Пасічнянської сільської ради згідно з 
додатком 8, 

- Статут Пнівського ліцею Пасічнянської сільської ради згідно з 
додатком 9, 

- Статут Білозоринської гімназії Пасічнянської сільської ради згідно з 
додатком 10. 

4. Уповноважити директорів закладів загальної середньої освіти 
Пасічнянської сільської ради  забезпечити облік майна у порядку згідно з 
чинним законодавством та провести державну реєстрацію Статутів закладів 
загальної середньої освіти Пасічнянської територіальної громади у порядку, 
згідно з чинним законодавством України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
сільської  ради з питань комунальної власності, промисловості, інфраструктури, 
житлово-комунального та лісового господарства (Т. В. Будзак). 

 

 

 

Сільський голова                                                                          Андрій ГУНДА 

 


