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Бережанська міська рада  

VІI скликання 

 XIII сесія 
(___ засідання)  

 

                                 РІШ ЕН НЯ        

м.Бе ре жани  
 

 ____________  2021 року                                                 ПРОЕКТ № 419 
 

Про надання згоди на реорганізацію  

бібліотечних закладів Бережанської міської ради  

 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 14,15 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,             

ст. 22 Закону України «Про культуру», постанови Кабінету Міністрів України  

від 24 жовтня 2012 року № 984 «Про затвердження Порядку формування базової 

мережі закладів культури», враховуючи висновок постійної комісії з питань 

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

питань(протокол №16 від 02.09.2021р.), сесія Бережанської міської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

ВАРІАНТ №1 

1. Надати згоду на реорганізацію  Бережанської централізованої 

бібліотечної системи шляхом приєднання до Комунального  закладу  

«Бережанська міська бібліотека імені Богдана Лепкого» та виключення її з 

базової мережі закладів культури місцевого рівня. 

 2. Звернутись  до Міністерства культури та інформаційної політики України 

за погодженням на реорганізацію Бережанської централізованої бібліотечної 

системи шляхом приєднання до Комунального  закладу  «Бережанська міська 

бібліотека імені Богдана Лепкого» та виключення її з базової мережі закладів 

культури місцевого рівня. 

  3. Після отримання погодження на реорганізацію Бережанської 

централізованої бібліотечної системи шляхом приєднання до Комунального  

закладу  «Бережанська міська бібліотека імені Богдана Лепкого» та виключення 

її з базової мережі закладів культури місцевого рівня від Міністерства культури 

та інформаційної політики України  провести процедуру 

реорганізації  відповідно до норм чинного законодавства України. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на  міського голову.  
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ВАРІАНТ №2. 

1. Надати згоду на реорганізацію  Комунального  закладу  «Бережанська 

міська бібліотека імені Богдана Лепкого» шляхом приєднання до Бережанської 

централізованої бібліотечної системи та виключення його  з базової мережі 

закладів культури місцевого рівня. 

 2. Звернутись  до Міністерства культури та інформаційної політики України 

за погодженням на реорганізацію Комунального  закладу  «Бережанська міська 

бібліотека імені Богдана Лепкого» шляхом приєднання до Бережанської 

централізованої бібліотечної системи та виключення його  з базової мережі 

закладів культури місцевого рівня. 

  3. Після отримання погодження на реорганізацію Комунального  закладу  

«Бережанська міська бібліотека імені Богдана Лепкого» шляхом приєднання до 

Бережанської централізованої бібліотечної системи та виключення його  з 

базової мережі закладів культури місцевого рівня від Міністерства культури та 

інформаційної політики України  провести процедуру реорганізації  відповідно 

до норм чинного законодавства України. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на  міського голову.  

 

  ВАРІАНТ №3 

1. Надати згоду на реорганізацію шляхом злиття  Комунального  закладу  

«Бережанська міська бібліотека імені Богдана Лепкого» та  Бережанської 

централізованої бібліотечної системи в Комунальний заклад «Бережанська 

публічна бібліотека»,  виключення Комунального  закладу  «Бережанська міська 

бібліотека імені Богдана Лепкого» та  Бережанської централізованої бібліотечної 

системи  з базової мережі закладів культури місцевого рівня. 

 2. Звернутись  до Міністерства культури та інформаційної політики України 

за погодженням на реорганізацію шляхом злиття  Комунального  закладу  

«Бережанська міська бібліотека імені Богдана Лепкого» та  Бережанської 

централізованої бібліотечної системи в Комунальний заклад «Бережанська 

публічна бібліотека»,  виключення Комунального  закладу  «Бережанська міська 

бібліотека імені Богдана Лепкого» та  Бережанської централізованої бібліотечної 

системи  з базової мережі закладів культури місцевого рівня. 

  3. Після отримання погодження від Міністерства культури та 

інформаційної політики України на  реорганізацію шляхом злиття  

Комунального  закладу  «Бережанська міська бібліотека імені Богдана Лепкого» 

та  Бережанської централізованої бібліотечної системи в Комунальний заклад 

«Бережанська публічна бібліотека», виключення Комунального  закладу  

«Бережанська міська бібліотека імені Богдана Лепкого» та  Бережанської 

централізованої бібліотечної системи  з базової мережі закладів культури 

місцевого рівня,  провести процедуру реорганізації  відповідно до норм чинного 

законодавства України. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на  міського голову.  

 

 

 МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                        Ростислав  БОРТНИК 


