
 
Б е р е жа нс ька  м і сь ка  ра да  

Т е р но пі ль ськ о ї  об ла с т і  

VІІ скликання 

V сесія 

(VІІІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ   
 

від 08 листопада 2016 року         № 391 

 

Про  внесення змін до Статутів та Положень 

комунальних установ засновником яких є Бережанська 

міська рада 

 

Розглянувши лист  Бережанського відділення Бучацької об’єднаної 

державної податкової інспекції ГУ Держаної фіскальної служби у 

Тернопільській області  від  19.07.2016року №945, керуючись  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 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. Внести зміни до Статутів та Положень комунальних установ заснованих 

Бережанською міською радою згідно списку: 

- Бережанська загальноосвітня школа I – III ст. №1 Бережанської 

міської ради Тернопільської області; 

- Бережанська загальноосвітня школа I – III ст. №2 Бережанської 

міської ради Тернопільської області; 

- Бережанська загальноосвітня школа I – III ст. №3 Бережанської 

міської ради Тернопільської області; 

- Бережанська загальноосвітня школа I ст. з поглибленим вивченням 

іноземних мов Бережанської міської ради Тернопільської області; 

- Бережанська школа - гімназія ім. Б.Лепкого Бережанської міської ради 

Тернопільської області; 

- Раївська загальноосвітня школа I ст. Бережанської міської ради 

Тернопільської області; 

- Лісниківська загальноосвітня школа I ст. Бережанської міської ради 

Тернопільської області; 

- Бережанський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, 

Бережанської міської ради Тернопільської області, 

- Бережанська дитячо-юнацька спортивна школа Бережанської міської 

ради Тернопільської області, 



- Бережанський міський музей книги; 

- Бережанська державна школа мистецтв; 

- Бережанська державна художня школа; 

- Бережанський позашкільний комунальний навчальний заклад «Центр 

дитячої та юнацької творчості»; 

- Комунальний заклад «Бережанська міська бібліотека ім. Богдана 

Лепкого»; 

- Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради; 

- Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради; 

- Фінансове управління Бережанської міської ради. 

а саме Статути та Положення даних установ доповнити, відповідно до змісту, 

наступними абзацами: 

- Установа є неприбутковою  організацією. 

- Доходи або майно установи не підлягають розподілу між його  

засновниками або членами, посадовими особами та не можуть 

використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або 

члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати 

їх праці та відрахувань на соціальні заходи) та використовуються 

виключно для фінансування видатків на утримання установи, 

реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності.. 

- У разі ліквідації установи її майно та кошти повинні бути передані 

одній або кільком неприбутковим установам відповідного виду або 

зараховані до доходу міського бюджету, якщо інше не передбачено 

законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. 

У разі реорганізації  установи  її майно, активи та пасиви передаються 

правонаступнику. 

2. Керівникам установ зазначених в пункті 1 даного рішення провести 

реєстрацію змін до Статутів та Положень відповідних установ у 

відповідності до норм чинного законодавства та копію надати  в міську 

раду. 

3. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П.. 

 

 

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                                                           МУЗИЧКА В.Я. 


