
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXI сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 ____ __________ 2022 року                   м. Бережани                       ПРОЕКТ №824 

   

Про припинення діяльності  Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Бережанської міської ради  шляхом  ліквідації 

 

        Відповідно до  ст.ст. 59, 135 Господарського кодексу України, ст.ст. 104-

105, 110-112 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», керуючись ст. ст. 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи створення комунальної установи 

«Бережанський центр надання соціальних послуг - ДОПОМОГА» Бережанської 

міської ради та з метою забезпечення оптимізації надання соціальних послуг та 

комплексного підходу до розв’язання проблем жителів Бережанської міської 

територіальної громади у сфері соціального захисту, враховуючи      пропозиції 

постійної комісії  з питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, 

транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, 

зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та 

туризму (протокол №11 від 11.05.2022р.) та постійної комісії з  питань освіти, 

молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань(протокол 

№_____ від __________2022р.), сесія Бережанської  міської  ради 

                                                   В И Р І Ш И Л А:  

 1. Припинити діяльність Територіального  центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанської міської ради  

(ЄДРПОУ 41046539), місцезнаходження:  Україна, 47501, Тернопільська 

область,  місто Бережани , вулиця Банкова,3 ,   шляхом ліквідації. 

2. Затвердити склад ліквідаційної комісії з припинення діяльності 

Територіального  центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Бережанської міської ради шляхом ліквідації , згідно додатку. Визначити 

місце знаходження ліквідаційної комісії за адресою: Україна, 47501, 

Тернопільська область, Тернопільський район, місто Бережани, вулиця 

Банкова,3. 



3.Встановити, що до ліквідаційної комісії з моменту її призначення 

переходять повноваження щодо управління  юридичною особою -   

Територіальний   центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Бережанської міської ради  (ЄДРПОУ 41046539).           

4.Встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог до  

Територіального   центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Бережанської міської ради  (ЄДРПОУ 41046539) - два місяці з  дати 

публікації оголошення про ліквідацію юридичної особи. 

5.Комісії:  

5.1.протягом трьох робочих днів  повідомити орган, що здійснює державну 

реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення діяльності юридичної 

особи шляхом ліквідації  та подати необхідні документи  для внесення до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань відповідних записів; 

5.2.забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, 

пов’язаних з припиненням діяльності юридичної особи шляхом ліквідації, 

відповідно до вимог законодавства; 

5.3.подати в установленому порядку  на затвердження Бережанській  

міській раді передавальний акт та акт прийому-передачі документів. 

6.Встановити строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до 

Територіального  центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Бережанської міської ради , що припиняє діяльність шляхом ліквідації 

протягом 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо 

ліквідації. 

7. Голові ліквідаційної комісії забезпечити дотримання процедури 

попередження про можливе вивільнення працівників, у відповідності до вимог 

діючого законодавства. 

8. Головному спеціалісту з питань кадрової роботи   міської ради (Яцишин 

Р.В.) забезпечити дотримання процедури попередження про можливе 

вивільнення директора Територіального  центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Бережанської міської ради Штогрин Н.С., у 

відповідності до вимог діючого законодавства, після виходу з відпустки без 

збереження заробітної плати для догляду за дитиною, яка потребує стороннього 

догляду. 

9. Працівникам Територіального  центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Бережанської міської ради запропонувати 

рівнозначні або нижчі   посади (за їх згодою) в Комунальній установі 

«Бережанський центр надання соціальних послуг - ДОПОМОГА» Бережанської 

міської ради. 



        10. Скасувати п.2 рішення сесії міської ради №762 від 28.04.2022 року «Про  

затвердження  структури та граничної чисельності працівників комунальної 

установи «Бережанський центр надання соціальних послуг – ДОПОМОГА» 

Бережанської міської ради». 

11.Контроль за виконанням даного рішення покласти на Марію 

ЛУК'ЯНОВУ, першого заступника міського голови. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення сесії міської ради  

№____ від ____________2022року  

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії з припинення діяльності Територіального  центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанської 

міської ради шляхом ліквідації 

 

Голова комісії: 

Добрянська Галина Миронівна (РНОКПП –  – виконуюча обов’язки 

директора Територіального  центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Бережанської міської ради, з правом надання першого 

підпису.    

Члени комісії:  

  Лихолат Марія Дмитрівна – (РНОКПП –  )– головний бухгалтер 

Територіального  центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Бережанської міської ради, з правом надання другого підпису. 

Венчур Галина Омелянівна - (РНОКПП - ______) – сестра медична. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                           Ірина ЗАГНІЙНА 

 

 


