
 

Бережанська міська рада 

VIII скликання 

XII сесія 

(IV засідання) 

 

РІШЕННЯ 

м. Бережани 

 24 вересня  2021 року                                                                                    №403 

 

Про зміну типу і  перейменування закладів 

освіти Бережанської міської ради та 

затвердження  їх Статутів  

 

Відповідно до ст. 25, ч. 2 ст. 66 Закону України «Про освіту»,  ст.ст. 31, 32, 

33, 34, 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», ст. 89 Бюджетного 

кодексу України, ст. 57 Господарського кодексу України, керуючись ст.ст. 26, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони 

здоров’я та соціальних питань (протокол №16 від 02.09.2021р.), сесія Бережанської 

міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Змінити тип та перейменувати  заклади освіти Бережанської міської 

ради: 

-  «Біщівський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний 

заклад I –II ступенів – дошкільний навчальний заклад» Бережанської міської ради 

Тернопільської області» (код ЄДРПОУ 41564960)  на Біщівську гімназію 

Бережанської міської ради Тернопільської області, код ЄДРПОУ 41564960 ; 

- «Надрічнянський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад I –II ступенів – дошкільний навчальний заклад» Бережанської 

міської ради Тернопільської області» (код ЄДРПОУ 41886471) на Надрічнянську 

гімназію Бережанської міської ради Тернопільської області, код ЄДРПОУ 

41886471; 

-  «Урманський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад I –II ступенів – дошкільний навчальний заклад» Бережанської 

міської ради Тернопільської області» (код ЄДРПОУ 24629501) на Урманську 

гімназію Бережанської міської ради Тернопільської області, код ЄДРПОУ 

24629501; 

-  «Шибалинську загальноосвітню школу I –II ступенів Бережанської міської 

ради Тернопільської області» (код ЄДРПОУ 21142425) на Шибалинську 

гімназію Бережанської міської ради Тернопільської області, код ЄДРПОУ 

21142425. 



- «Гиновицьку загальноосвітня школа I ступеня Бережанської міської ради 

Тернопільської області» (код ЄДРПОУ 24629292 ) на Гиновицьку початкову 

школу Бережанської міської ради Тернопільської області, код ЄДРПОУ 

24629292; 

- Посухівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний 

заклад I ступеня – дошкільний навчальний заклад» Бережанської міської ради 

Тернопільської області (код ЄДРПОУ 42749601) на Посухівську початкову 

школу Бережанської міської ради Тернопільської області код ЄДРПОУ 

42749601; 

2. Затвердити статути закладів освіти, зазначених в п.1 цього рішення, в 

новій редакції, згідно додатків № 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

3. Вважати усіх працівників закладів освіти зазначених в пункті 1 даного 

рішення, працівниками перейменованих    закладів  освіти. 

4. Визначити уповноваженим органом управління закладами освіти, 

зазначених в п. 1 цього рішення – Відділ освіти,  молоді і спорту Бережанської 

міської ради. 

5. Начальнику Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

Михальчук Г.В.: 

5.1. Внести зміни в строкові трудові договори (контракти) з керівниками 

закладів освіти, зазначених в п. 1 цього рішення, шляхом укладення додаткових  

угод. 

5.2. Забезпечити внесення відповідних змін до трудових книжок керівників 

закладів освіти, зазначених в п. 1 цього рішення. 

6. Уповноважити керівників закладів освіти, зазначених в п. 1 цього 

рішення, а саме – Баран Оксану Степанівну (Надрічнянська гімназія Бережанської 

міської ради Тернопільської області), Дмитрів Марія Дмитрівна (Біщівська 

гімназія Бережанської міської ради Тернопільської області), Кулик Алла 

Миколаївна( Урманська гімназія Бережанської міської ради Тернопільської 

області), Волошин Ярослав Михайлович (Шибалинська гімназія Бережанської 

міської ради Тернопільської області), Королишин Галина Степанівна 

(Гиновицька початкова школа Бережанської міської ради Тернопільської області), 

Шопа Галина Петрівна ( Посухівська початкова школа Бережанської міської ради 

Тернопільської області): 

6.1. Провести державну реєстрацію змін до установчих документів згідно 

вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців». 

6.2. Внести відповідні записи до трудових книжок працівників. 
7. Головним розпорядникам коштів забезпечити виконання п. 3 даного 

рішення. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Володимира Урдейчука. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                            Ростислав БОРТНИК 


