
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІI скликання 

І сесія 

(IV засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 15 грудня 2015 року          № 31 

 

Про внесення пропозиції 
 

У зв’язку з прийняттям постанови ВР України від 13.05.2015 року №398-

VІIІ та віднесенням міста Бережани до категорії міст обласного значення, 

відповідно до ст.. 89 Бюджетного кодексу України, ст.. 60 та п. 10 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши лист Бережанської РДА №01-1492/01-

13 від 10.12.2015 року, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з 

місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту,  

депутатської діяльності та етики, постійної комісії міської ради з  питань 

бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва, Бережанська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звернутися з пропозицією до  Бережанської районної ради щодо виходу 

Бережанської районної ради  із складу засновників установ згідно додатку 

№1 з наступним прийняттям міською радою рішення про вхід до складу 

засновників даних установ. 

2. З метою забезпечення належного функціонування установ зазначених в п. 

1 даного рішення звернутися з пропозицією до Бережанської районної ради 

щодо передачі нерухомого майна згідно додатку №2 із спільної 

комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Бережанського району до комунальної власності територіальної громади м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай. 

3. Секретарю міської ради Гончару П.В. направити дане  рішення в 

Бережанську районну раду. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



Додаток №1 

До рішення сесії міської ради №31 

від  «15» грудня 2015р.  

 

ПЕРЕЛІК  УСТАНОВ 

 

 

В ГАЛУЗІ ОСВІТИ: 
1. Бережанська загально освітня школа I – III ст. №1; 

2.Бережанська загально освітня школа I – III ст. №2; 

3. Бережанська загально освітня школа I – III ст. №3; 

4. Бережанська загально освітня школа I ст з поглибленим вивченням 

іноземних мов; 

5. Бережанська гімназія ім.. Б.Лепкого; 

6. Раївська загально освітня школа I ст.; 

7. Лісницька загальноосвітня школа I ст.; 

 

8. Бережанський районний будинок творчості школярів та молоді; 

9. Бережанська районна станція юних техніків; 

10. Бережанський районний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді; 

11. Бережанський міжшкільний навчально-виробничий комбінат; 

12. Бережанська дитячо-юнацька спортивна школа. 

 

В галузі культури: 

1.Бережанська державна школа мистецтв; 

2.Бережанська державна художня школа 

 

 



 

Додаток №2 

До рішення сесії міської ради №31 

від  «15» грудня 2015р.  

 

ПЕРЕЛІК МАЙНА 

Об’єкти освіти: 

1. Бережанська загально освітня школа I – III ст. №1 будівлі та шкільне 

обладнання – м. Бережани вул.. Гімназійна, 2; 

2.Бережанська загально освітня школа I – III ст. №2 будівлі та шкільне 

обладнання – м. Бережани вул..С.Бандери, 2, шкільне обладнання – вул.. 

Шевченка, 1 в м. Бережани; 

3. Бережанська загально освітня школа I – III ст. №3 будівлі та шкільне 

обладнання – м. Бережани вул..Садова, 5; 

4. Бережанська загально освітня школа I ст з поглибленим вивченням 

іноземних мов,  будівлі та шкільне обладнання – м. Бережани вул.. С.Стрільців, 

34  ; 

5. Бережанська гімназія ім.. Б.Лепкого будівлі та шкільне обладнання – м. 

Бережани вул..Руська, 12; 

6. Раївська загально освітня школа I ст. будівлі та шкільне обладнання – с. 

Рай; 

7. Лісницька загальноосвітня школа I ст. та шкільне обладнання – с. 

Лісники; 

 

8. Бережанський районний будинок творчості школярів та молоді, будівля 

та майно- м. Бережани вул.. Крута., 4; 

9. Бережанська районна станція юних техніків; 

10. Бережанський районний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді , майно - м. Бережани вул.. Хатки, 121; 

11. Бережанський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, будівлі 

та технологічне обладнання  - м. Бережани вул.. Хатки, 121; 

12. Бережанська дитячо-юнацька спортивна школа, майно. 

 

 

В галузі культури: 

1.Бережанська державна школа мистецтв, будівля тпа обладнання – м. 

Бережани вул.. Шевченка, 12. 

2.Бережанська державна художня школа, майно. 

 

 


