
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XII сесія  

(IІI засідання)  

 

 Р І Ш Е Н Н Я   

                                                м. Бережани  

07 вересня 2021 року                                                                    ПРОЕКТ  №424 

 

Про реорганізацію закладу освіти  

Бережанської міської ради шляхом приєднання 

 

Розглянувши листи директора Бережанської загальноосвітньої школи I-

III ступенів №3 Бережанської міської ради Тернопільської області  Гринкевича 

В.М.  №01-13/137 від 06.09.2021року та директора Бережанської школи-

гімназії  ім.Б. Лепкого Бережанської міської ради Будар М.М. від …., 

враховуючи погодження зборів трудових колективів заклади освіти(протокол 

№4 від 06.09.2021року), відповідно  до статей 25, 26, 32, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,  ст. 104-107, 110-112  

Цивільного кодексу України, з метою створення належних умов для здобуття 

якісної освіти та упорядкування мережі загальноосвітніх навчальних закладів 

Бережанської міської ради з метою раціонального використання коштів 
міського бюджету, сесія Бережанської  міської  ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Реорганізувати з   Бережанської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№3 Бережанської міської ради Тернопільської області (ЄДРПОУ  23587640) 

місцезнаходження: 47501  Тернопільська область Тернопільський район                   

м. Бережани вул. Садова, 5 шляхом приєднання до Бережанської школи – 

гімназії ім. Б. Лепкого Бережанської міської ради Тернопільської області 

(ЄДРПОУ 22607085 ) місце знаходження: 47501  Тернопільська область 

Тернопільський район   м. Бережани вул. Руська, 12 із визначенням місця 

знаходження юридичної особи за адресою: 47501  Тернопільська область 
Тернопільський район   м. Бережани вул. Садова, 5. 

2. У зв’язку з реорганізацією Бережанської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №3 Бережанської міської ради Тернопільської області  створити 
комісію з реорганізацією в наступному складі, згідно додатку  №1. 

3.Уповноважити голову комісії з реорганізації  Бережанської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Бережанської міської ради 
Тернопільської області Гринкевича В.М.: 



3.1. В установленому порядку протягом трьох робочих днів з дати 

набрання чинності даним рішенням письмово повідомити орган, що здійснює 

державну реєстрацію, про прийняття рішення щодо реорганізації юридичної  

особи шляхом реорганізації (приєднання) та подати необхідні документи для 

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців відповідних записів. 

3.2. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, 

пов’язаних з припиненням юридичної  особи шляхом реорганізації та її  

приєднання  відповідно до вимог законодавства.  

3.3. Після закінчення складання передавальних актів подати їх в 

установленому порядку на затвердження  Бережанській міській раді не пізніше 

01.08.2022 року. 

4. Визначити Бережанську школу – гімназію ім. Б. Лепкого 

Бережанської міської ради Тернопільської області правонаступником всього 

майна, прав та обов’язків Бережанської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№3 Бережанської міської ради Тернопільської області. 

5. Пункти 1-4 рішення набирають чинності після завершення 2021/2022 
навчального року , тобто з  30.06.2021року. 

6. Доручити  Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради: 

-  до 01.02.2022 року подати на розгляд  та затвердження сесії міської ради  

Статут реорганізованого закладу освіти та пропозиції щодо назви  закладу 
освіти  утвореного в результаті реорганізації; 

-до 01.05.2022 року узгодити з керівником закладу освіти  утвореного в 

результаті реорганізації штатну чисельність . 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних 

питань.   

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                  Ростислав БОРТНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

до рішення сесії міської ради  

07 вересня 2021 року  №_____ 

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації 

Бережанської  загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 

 Бережанської міської ради Тернопільської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


