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РІ Ш Е ННЯ  
 

від 08 грудня 2020 року          № 23 

 

 

Про реорганізацію сільських рад територіальні 

 громади яких приєднались до Бережанської 

 міської територіальної громади 

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

«Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих 

питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 

державних адміністрацій» №1009-IX від 17.11.2020р., «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних 

центрів територіальних громад»,  розпорядження Кабінету Міністрів 

України   від 482-р від 22.04.2020 року «Про затвердження перспективного 

плану  формування територій Тернопільської області,  ст. ст. 104, 105, 107 

Цивільного кодексу України, ст. 14, 15, 17 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в України», ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу I Положення 

про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV 

Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 

18.06.2015 р № 1000/5, враховуючи рішення Бережанської міської ради «Про 

результати виборів Бережанського міського голови» та «Про початок 

повноважень депутатів Бережанської міської ради», міська рада  

 

 



В И Р І Ш И Л А:  

  

1. Розпочати процедуру реорганізації   сільських рад щляхом їх приєднання до 

юридичної особи – Бережанської міської ради (ЄДРПОУ 04058491), а саме: 

 -  Біщівська  сільська рада (код ЄДРПОУ 04394898) місце знаходження: 

Тернопільська область  Бережанський район, с. Біще, вул. Шевченка, 

6,47512; 

-  Жовнівська сільська рада (код ЄДРПОУ 14052420) місце знаходження: 

Тернопільська область Бережанський район, с. Жовнівка, вул. І. 

Франка, 8, 47524; 

- Жуківська сільська рада (код ЄДРПОУ 04394935) місце знаходження: 

Тернопільська область Бережанський район с. Жуків , 47515; 

- Куропатницька сільська рада (код ЄДРПОУ 04394958) місце 

знаходження: Тернопільська область, Бережанський район, с. 

Куропатники, вул. Центральна, 15, 47516; 

- Надрічнянська сільська рада (код ЄДРПОУ 14052443), місце 

знаходження: Тернопільська область, Бережанський район,  

        с. Надрічне, вул. Б. Хмельницького, 3, 47544; 

- Потуторська сільська рада (код ЄДРПОУ 04395107), місце 

знаходження: Тернопільська область, Бережанський район с. Потутори, 

вул. Некрасова, 37, 47524; 

- Урманська сільська рада  (код ЄДРПОУ 04395188), місце знаходження: 

Тернопільська область, Бережанський район, с. Урмань, вул. Зелена, 

25, 47510; 

- Шибалинська сільська рада (код ЄДРПОУ  04395194),  місце 

знаходження: Тернопільська область, Бережанський район с. Шибалин, 

вул. Короля Данила Галицького, 1, 47521. 

2. Утворити комісію з реорганізації сільських рад шляхом їх приєднання до 

юридичної особи - Бережанської міської ради (ЄДРПОУ 04058491), в 

наступному складі: 

Голова комісії: Бортник Ростислав Богданович, ІПН 3008409753 – міський 

голова; 

Секретар  комісії по Біщівській сільській раді: Ворона Наталія Григорівна, 

головний бухгалтер сільської ради, ІПН 2674311922; 

Секретар комісії по Жовнівській сільській раді: Чіх Ірина Романівна, 

головний бухгалтер сільської ради, ІПН 2385702148; 

Секретар комісії по Жуківській сільській раді: Попович Галина Іванівна, 

головний бухгалтер сільської ради, ІПН 2610304829; 

Секретар комісії по Куропатницькій сільській раді: Медвідь Марія 

Ярославівна,   головний бухгалтер сільської ради, ІПН 2355904261; 

Секретар комісії по Надрічнянській сільській раді: Серафименко Галина 

Михайлівна, головний бухгалтер сільської ради, ІПН 2707411966; 

Секретар комісії  по Потурторській сільській раді: Щур Галина Іванівна, 

головний бухгалтер сільської ради, ІПН 3051305389; 



Секретар комісії по Урманській сільській раді: Легка Наталія Михайлівна, 

головний бухгалтер сільської ради, ІПН 2815807122; 

      Секретар комісії по Шибалинській сільській раді: Возняк Надія Михайлівна, 

головний бухгалтер сільської ради, ІПН 2422518949; 
 

Члени комісії: 

Ковалик Світлана Федорівна ІПН 2640005147 – начальник відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головний бухгалтер міської 

ради; 

Загнійна Ірина Василівна ІПН 3095602064 -  начальник  юридичного відділу 

міської ради; 

Мартинюк Олександра Омелянівна ІПН 2449015340 - начальник земельного 

відділу міської ради. 

Місце знаходження комісії: 47501 м. Бережани, вул. Банкова,3. 

3. Визначити, що Бережанська міська територіальна громада включає в себе 

громади: 

- міста  Бережани, сіл Лісники,  Рай,  та Посухів; 

- сіл  Біще,  Залужжя, Поручин; 

- села Жовнівка; 

- сіл Жуків, Гиновичі, Підлісне; 

- сіл Куропатники, Ясне, Баранівка; 

- села Надрічне; 

- села Потутори; 

- сіл  Урмань, Краснопуща, Пліхів;  

- сіл Шибалин, Комарівка. 

4. Визначити  Бережанська міська рада, як представницький орган    

Бережанської міської територіальної громади є правонаступником прав та 

обов’язків всіх територіальних громад, що ввійшли до складу спроможної 

територіальної громади з дня набуття повноважень Бережанською міською 

радою, обраною  на перших місцевих виборах у 2020 році. 

5. Покласти на Комісію з реорганізації повноваження щодо здійснення повної 

інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових 

коштів та розрахунків сільських  рад з перевіркою їх фактичної наявності та 

документального підтвердження станом на день прийняття цього рішення, 

та подати на затвердження сесії міської ради передавальні акти по кожній із 

сільських рад. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань 

економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за 

використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької 

діяльності, захисту прав споживачів та туризму, місцевого самоврядування, 

законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики. 

 

Міський голова             Ростислав БОРТНИК 


