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Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXI сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

____ __________ 2022 року                   м. Бережани                        ПРОЕКТ №879 
   

Про реорганізацію Комунального підприємства 

«ПРОЕКТАНТ» Бережанської міської ради 

 

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

Україні», статей 104 – 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», 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 №17 від 

13.07.2022року) та постійної комісії міської ради з питань регулювання  

земельних відносин та постійної комісії з питань архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій 

енергозабезпечення та енергоефективності, місцевого самоврядування, 

законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики 

(протокол №_____ від 15.07.2022 року),  сесія Бережанської міської ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

1.  Припинити юридичну особу -  Комунальне підприємство «ПРОЕКТАНТ» 

Бережанської міської ради  (код ЄДРПОУ 30916346, місцезнаходження: вул. 

Шевченка, 15, м. Бережани, Тернопільська обл.) в результаті реорганізації 

шляхом приєднання до Бережанського міського комунального підприємства   

«Господар» (код ЄДРПОУ 37373043, місцезнаходження: вул. Братів Лепких, 44 

м. Бережани,  Тернопільська обл.). 

2.  Утворити комісію з припинення юридичної особи в результаті 

реорганізації шляхом приєднання – Комунального підприємства «ПРОЕКТАНТ» 

Бережанської міської ради у складі, згідно з додатком № 1. Визначити місце 

знаходження ліквідаційної комісії за адресою: вул. Шевченка, 15, м. Бережани,   

Тернопільська обл. 

3. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог - два місяця з дня 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи – 

Комунального  підприємства  «ПРОЕКТАНТ» Бережанської міської ради. 
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 4. Доручити комісії, зазначеній у пункті 2 цього рішення, здійснити 

організаційно-правові заходи щодо припинення юридичної особи -  

Комунального підприємства «ПРОЕКТАНТ» Бережанської міської ради в 

результаті реорганізації шляхом приєднання до Бережанського міського 

комунального підприємства   «Господар» та  подати в установленому порядку  

на затвердження Бережанській  міській раді передавальний акт та акт прийому-

передачі документів. 

 5. Затвердити план заходів щодо припинення юридичної особи – 

Комунальне  підприємство   «ПРОЕКТАНТ» Бережанської міської ради (додаток 

№ 2). 

6. Визнати Бережанське міське комунальне підприємство   «Господар»    

правонаступником майна, прав та обов’язків Комунального  підприємства  

«ПРОЕКТАНТ» Бережанської міської ради. 

7.Комісії:  

7.1.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; 

7.2.забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних 

з припиненням діяльності юридичної особи шляхом ліквідації, відповідно до 

вимог законодавства; 

7.3.подати в установленому порядку  на затвердження Бережанській  міській 

раді передавальний акт та акт прийому-передачі документів. 

8. Голові  комісії ( Бабич В.М. ) забезпечити дотримання процедури 

попередження про можливе вивільнення працівників, у відповідності до вимог 

діючого законодавства. 

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

Р.В.) забезпечити дотримання процедури попередження про можливе 

вивільнення директора Комунального   підприємства   «ПРОЕКТАНТ» 

Бережанської міської ради- КУКИ Миколи Григоровича. При наявності 

вакантних посад  рівнозначних чи нижчих посад у Бережанському міському 

комунальному підприємстві «Господар»  запропонувати їх. 

10. Надати термін  до 01.09.2022 року директору Бережанському міському 

комунальному підприємстві «Господар» для  надання пропозицій міському 

голові щодо внесення змін в штатний розпис комунального підприємства, 

враховуючи дане рішення сесії Бережанської міської ради. 

 11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 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. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                        Ростислав  БОРТНИК 
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Додаток №1 

до рішення сесії  міської ради  

                                                         від «___» ____________ 20__р. 

 

СКЛАД 

комісії з припинення юридичної особи в результаті реорганізації шляхом 

приєднання -  Комунального підприємства «ПРОЕКТАНТ»  

Бережанської міської ради 

БАБИЧ Валерій 

Миколайович 

заступник міського голови, голова комісії 

(ідентифікаційний код 2876316215); 

Члени комісії: 

КУКА Микола Григорович Директор Комунального підприємства 

«ПРОЕКТАНТ» Бережанської міської ради, 

ідентифікаційний код  2021306256 

  

ГОЛЯШ  

Лілія Миколаївна 

начальник юридичного відділу Бережанської 

міської ради, (ідентифікаційний код - 

3213500883) 

Рудіч Галина Юріївна Головний бухгалтер Бережанського міського 

комунального підприємства  «Господар», 

(ідентифікаційний код 2667603783) 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                           Ірина ЗАГНІЙНА 
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Додаток  №2 

до рішення сесії  міської ради  

від «___» _____ 20__р.№____ 

 

 

ПЛАН 

 заходів щодо припинення юридичної особи - Бережанська централізована 

бібліотечна система Бережанської міської ради Тернопільської області 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Виконавець  Термін 

виконання 

 

1. Направлення рішення про 

припинення юридичної особи - 

державному реєстратору для 

внесення до Єдиного державного 

реєстру запису про рішення 

засновника юридичної особи 

щодо її припинення. 

 

 

 

Комісія з 

припинення 

юридичної особи  

 

Протягом трьох 

робочих днів з 

дати прийняття 

рішення 

2. Проведення інвентаризації та 

передачі товарно-матеріальних 

цінностей  

 

Впродовж двох 

місяців після дня 

оприлюднення 

повідомлення про 

припинення 

юридичної особи, 

передбаченого 

статтею 105 

Цивільного 

кодексу України 

3. Задоволення вимог кредиторів/ 

Стягнення заборгованості з 

кредиторів 

 

4. Вирішення кадрових питань  

 

Бережанська 

міська рада  

Директор 

комунального 

підприємства 

 

 Секретар міської ради                                                Ірина ЗАГНІЙНА 


