
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

V сесія 

(ІХ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 24 листопада 2016 року          № 417 

 

Про звільнення від сплати 

адміністративного збору за проведення 

реєстрації змін у статуті комунальних 

установ засновником яких є 

Бережанська міська рада 
 

З метою реалізації рішення сесії №391 від 08.11.2016 року , враховуючи ст. 

37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань» та  Податковий кодекс України, 

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. Звільнити від сплати адміністративного збору за проведення реєстрації 

змін до Статутів та Положень комунальних установ засновником яких є 

Бережанська міська рада згідно з переліком: 

- 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. 

2. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові міського 

голови Бойко М.І.. 

 

 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я. 


