
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ІV сесія 

(ІV засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 16 червня 2016 року          № 261 
 

Про внесення змін та доповнень до рішення 

сесії міської ради №222 від 26.05.2016року  
 

 

Відповідно до пункту 30-31 ч. 1 ст.26, ч.1 ст 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи лист відділу освіти молоді та спорту 

Бережанської міської ради №419 від 07.06.2016року, беручи до уваги пропозиції 

постійної комісії міської ради з місцевого самоврядування, законності, 

правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики, Бережанська 

міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Пункт 2 рішення сесії міської ради №222 від 26.05.2016року скасувати та 

викласти в наступній редакції: 

«2. Створити з 01 вересня 2016 року комунальний позашкільний 

навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості » відділу 

освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради» за адресою: 47501, 

м. Бережани, вул. Крута, 4». 

2. Пункт 3 рішення сесії міської ради №222 від 26.05.2016року скасувати та 

викласти в наступній редакції: 

«3. Утворити ліквідаційну комісію (далі – комісія) у складі згідно з 

додатком 1. та доручити голові комісії: 

3.1. повідомити державного реєстратора про припинення діяльності 

юридичних осіб комунальних позашкільних закладів «Будинок 

творчості школярів та молоді» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 

____________, юридична адреса: 47501, Тернопільська область, м. 

Бережани, вул. Крута, 4), «Станція юних техніків» (ідентифікаційний 

код в ЄДРПОУ ____________, юридична адреса: 47501, Тернопільська 

область, м. Бережани, вул. Крута, 4), «Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 

____________, юридична адреса: 47501, Тернопільська область, м. 



Бережани, вул. Хатки, 121) в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України; 

3.2. Після закінчення процедури ліквідації, але не раніше двох місяців з 

дати публікації повідомлення, подати державному реєстраторові 

документи, необхідні для проведення державної реєстрації 

припинення діяльності зазначеної юридичної особи в результаті її 

ліквідації, перелік яких визначений статтею 18 Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 

громадських формувань». 

3.3. Після завершення процедури ліквідації доручити секретарю 

ліквідаційної комісії, отримати витяг з Державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців, громадських 

формувань про припинення юридичних осіб зазначених в п. 1 рішення 

сесії №222 від 26.05.2016року до 31.08.2016року». 

3. Доповнити пункт 6 рішення сесії міської ради №222 від 26.05.2016року 

підпунктом 6.3 наступного змісту: 

«6.3.  Після укладення контракту, за результатами конкурсного відбору на 

посаду директора позашкільного комунального навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості»,та укладання контракту з 

переможцем конкурсу, директору здійснити відповідні організаційно-

правові заходи щодо державної реєстрації юридичної особи». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму.  

 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В.Я. 



Додаток 1 

До рішення сесії міської ради №261 

від 16 червня 2016 року 

Склад  

ліквідаційної комісії з припинення діяльності комунальних позашкільних 

закладів «Будинок творчості школярів та молоді», «Станція юних техніків», 

«Центр еколого-натуралістичної творчості» 

Захарків Олег Мирославович – заступник міського голови, голова комісії; 

Юськів Уляна Ярославівна – інспектор шкіл, провідний спеціаліст відділу 

молоді та спорту Бережанської міської ради (ідентифікаційний код 3213401141, 

адреса проживання м. Бережани пл.. Незалежності, 1 кв.1); 

Кушко Оксана Ярославівна – бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу 

молоді та спорту Бережанської міської ради (ідентифікаційний код 3145800980 

адреса проживання Бережанський район, с. Урмань, вул. Лісова, 21); 

Венчур Олег Любомирович – радник міського голови 

Цепліцька Наталія Василівна – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 

відділу молоді та спорту Бережанської міської ради (ідентифікаційний код 

2964101763, адреса проживання м. Бережани вул.. Комарова, 15); 


