
 

Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXV сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

____ __________  2022 року                   м. Бережани                       ПРОЕКТ №935 

 

Про реорганізацію ЗДО «Дзвіночок» с. Шибалин 

  

 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. Реорганізувати шляхом приєднання Заклад дошкільної освіти 

«Дзвіночок» Бережанської міської ради (ЄДРПОУ 34853050), 

місцезнаходження:  Україна, 47521, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, 

село Шибалин, пл. Героїв Майдану 2, до Шибалинської гімназії Бережанської 

міської ради  (ЄДРПОУ 21142425 ) місцезнаходження: Україна, 47521, 

ернопільська обл., Тернопільський р-н, село Шибалин вул. Шкільна, 1.  

2. Визначити Шибалинську гімназію Бережанської міської ради 

Тернопільської області правонаступником всього майна, прав та обов’язків 

Закладу дошкільної освіти «Дзвіночок» Бережанської міської ради 

Тернопільської області. 



3. Зобов’язати Липну Марію Василівну- директора закладу дошкільної 

освіти «Дзвіночок» с. Шибалин , подати передбачені чинним законодавством 

документи до Державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань на внесення відповідних змін до 

відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до 

установчих документів закладу. 

4. Створити комісію з реорганізації шляхом приєднання закладу дошкільної 

освіти «Дзвіночок» Бережанської міської ради Тернопільської області до 

Шибалинської гімназії Бережанської міської ради Тернопільської області  

Голова комісії: 

Липна Марія Василівна – директор закладу дошкільної освіти «Дзвіночок» 

с.Шибалин(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 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 –  __________)(ідентифікаційний номер 

–  __________); 

Берник Мар'яна Степанівна– головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету Бережанської міської ради(ідентифікаційний номер 

–  __________); 

Волошин Михайло Ярославович – директор Шибалинської  гімназії  

Бережанської міської ради(ідентифікаційний номер –  __________). 

6. Комісії: 

6.1. в установленому порядку повідомити орган, що здійснює державну 

реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення діяльності юридичної 

особи шляхом реорганізації (приєднання) та подати необхідні документи  для 

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань відповідних записів; 

6.2. забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, 

пов’язаних з припиненням діяльності юридичної особи шляхом реорганізації 

(приєднання), відповідно до вимог законодавства; 

6.3. подати в установленому порядку  на затвердження Бережанській міській 

раді передавальний акт та акт прийому-передачі документів. 

7. Встановити строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до закладу 

дошкільної освіти с. Шибалин, що реорганізовується шляхом приєднання, 

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

реорганізації. 



8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови  Кухарука С.Б. та постійну комісію  з питань  освіти, молоді і спорту, 

культури, охорони здоров’я та соціальних питань. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Ростислав БОРТНИК 

 


