
 

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXV сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

____ __________ 2022 року                     м. Бережани                        ПРОЕКТ №935 

 

Про винесення на громадське обговорення проєктів  рішень  

про припинення діяльності  шляхом ліквідації та реорганізацію закладів 

освіти 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”, 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», розглянувши пропозиції постійної комісії з питань  
освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних 

питань(протокол №___________), сесія Бережанської міської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Винести  на громадське обговорення проєкти рішень «Про 

реорганізацію закладів освіти Бережанської  міської територіальної громади» та 

«Про припинення діяльності закладів освіти Бережанської  міської 

територіальної громади шляхом ліквідації»   (додається). 

2. Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради 

підготувати інформаційне повідомлення про розпочату процедуру громадського 

обговорення проєктів  рішень «Про реорганізацію закладів освіти Бережанської  

міської територіальної громади» та «Про припинення діяльності закладів освіти 

Бережанської  міської територіальної громади шляхом ліквідації» та забезпечити 

його розміщення на офіційному сайті Бережанської міської ради,  та на сайті 

Відділу. 

3. Відповідальність за організацію проведення громадського 

обговорення покласти на заступника міського голови Кухарука С.Б. та 



начальника Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради 

Михальчук Г.В. 

4. За результатами проведеного  громадського обговорення проєктів 

рішень,  подати на розгляд постійної комісії з питань  освіти, молоді і спорту, 

культури, охорони здоров’я та соціальних питань Звіт про результати 

громадського обговорення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

соціальних питань.  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Ростислав БОРТНИК 


