
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXV сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

____ __________  2022 року                   м. Бережани                       ПРОЕКТ №935 

 

Про припинення діяльності Гиновицької початкової школи 

Бережанської міської територіальної громади  

  

 Відповідно до ст. 143 Конституції України,  ст. 25,  п.30 ст.26, Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 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», ст. ст. 25,66 Закону України “Про 

освіту”, ст. 32 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 

24.12.2015 № 911- VІІІ, з метою створення оптимальної освітньої 

мережі, відповідно до  згідно   протоколу №7 від 16.08.2022 року робочої групи 

з питань трансформації та приведення мережі закладів освіти до вимог Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», беручи до уваги звіт про 

результати громадського обговорення, 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  та постійної 

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

соціальних питань, сесія Бережанської  міської  ради 

 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити діяльність юридичної особи Гиновицької початкової 

школи  (код ЄДРПОУ_________ , Україна, 47546, Тернопільська обл., 

Тернопільський р-н, село Гиновичі,   вул. Л. Українки, 68) шляхом ліквідації. 

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення діяльності (далі – 

ліквідаційна комісія) у складі: 

Голова комісії: 

Королишин Галина Степанівна – завідувач Гиновицької початкової школи 

(ідентифікаційний номер_________) 



Члени комісії: 

Михальчук Галина Василівна  –начальник Відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради (ідентифікаційний номер –  _____________); 

Юськів Уляна Ярославівна  – інспектор шкіл, провідний спеціаліст 

начальник Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

(ідентифікаційний номер –  ________); 

Цепліцька Наталія Василівна – головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

(ідентифікаційний номер –  _____________); 

Хомецький Михайло Семенович – фахівець з господарської діяльності 

закладів освіти) Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

(ідентифікаційний номер –  _____________); 

Берник Мар'яна Степанівна– головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету Бережанської міської ради(ідентифікаційний номер 

–  _____________). 

Волощук Марія Василівна – директор Жуківського ліцею ім. Б.Лепкого 

Бережанської  міської ради(ідентифікаційний номер –  _____________).  

Місцезнаходження комісії з ліквідації: 47501, Тернопільська область,  

Тернопільський район, м. Бережани, вул. Шевченка, 15. 

3. Ліквідаційній комісії: 

3.1. В установленому порядку протягом трьох робочих днів з дати 

прийняття цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну 

реєстрацію, про ліквідацію юридичної особи 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 ліквідацією  юридичної особи, відповідно до вимог законодавства. 

3.3. Подати в установленому порядку на затвердження Бережанській міській 

раді ліквідаційний баланс. 

3.4 У тижневий термін з дня прийняття рішення сесією Бережанської міської 

ради провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів та 

інших оборотних нематеріальних активів, відобразити у передавальному акті 

майна, прав та обов’язків закладу освіти. 

3.5 забезпечити повідомлення державної служби зайнятості про 

заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку з припиненням юридичної 

особи - Гиновицької початкової школи. 

4.Установити, що вимоги кредиторів приймаються в строк не менше двох 

місяців з дати публікації повідомлення  про припинення діяльності - Гиновицької 

початкової школи  (код ЄДРПОУ _____________, Україна, 47546, Тернопільська 

обл., Тернопільський р-н, село Гиновичі,   вул. Л. Українки, 68) шляхом 

ліквідації.         

5. Завідувачу  Гиновицької початкової школи - Королишин Г.С. протягом 

трьох робочих днів з дня прийняття рішення сесією Бережанської міської ради 

попередити працівників Гиновицької початкової школи про наступне їх 

вивільнення у зв'язку з припиненням юридичної особи та забезпечити при цьому 

дотримання гарантій, пільг та компенсацій згідно з чинним законодавством. 



6. Покласти контроль за виконанням цього рішення на постійну комісію  з 

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

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Ростислав БОРТНИК 

 


