
       
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXIX сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

17 січня   2023 року                          м. Бережани                                       №1033 

 

Про припинення  Бережанського  ліцею  №3  

Бережанської міської ради Тернопільської області  

Бережанського ліцею ім. Б. Лепкого Бережанської міської ради 

 Тернопільської області в результаті реорганізації шляхом злиття 

 

Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань», ст. 104-107, 110-112 Цивільного 

кодексу України, з метою створення належних умов для здобуття якісної освіти 

та упорядкування мережі загальноосвітніх навчальних закладів Бережанської 

міської ради та раціонального використання коштів бюджету Бережанської 

міської територіальної громади, враховуючи інформацію «Фінансового 

управління» Бережанської міської ради щодо розміру освітньої субвенції на 

2023р., лист Міністерства освіти та науки України від 10.01.2023р. №1/385-23, 

враховуючи  Протокол  №8 робочої групи з питань трансформації та приведення 

мережі закладів загальної середньої освіти до вимог Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» від 16.01.2023року, враховуючи пропозиції постійної 

комісії з питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та 

соціальних питань, сесія Бережанської міської ради 

 

                                   В И Р І Ш И Л А: 

1. Припинити юридичні особи - Бережанський ліцей №3 Бережанської 

міської ради Тернопільської області (ЄДРПОУ 23587640) місцезнаходження: 

47501 Тернопільська область Тернопільський район м. Бережани вул. Садова, 5 

та  Бережанський  ліцей ім. Б. Лепкого Бережанської міської ради Тернопільської 

області (ЄДРПОУ 22607085), місцезнаходження: 47501 Тернопільська область 

Тернопільський район м. Бережани вул. Руська, 12 в результаті реорганізації 

шляхом  злиття та утворення Бережанського ліцею Бережанської міської ради 

Тернопільської області за адресою: 47501 Тернопільська область 

Тернопільський район м. Бережани вул. Садова, 5. 

2. Утворити комісії з припинення юридичних  осіб в результаті реорганізації 

шляхом злиття, а саме:  

2.1.Бережанського ліцею №3 Бережанської міської ради Тернопільської 

області (ЄДРПОУ 23587640)   у складі згідно додатку №1  та визначити її місце 



знаходження за адресою: 47501 Тернопільська область Тернопільський район                    

м. Бережани вул. Садова, 5. 

2.2.Бережанського  ліцею ім. Б. Лепкого Бережанської міської ради 

Тернопільської області (ЄДРПОУ 22607085) у складі згідно додатку №2  та 

визначити її місце знаходження  за адресою: 47501 Тернопільська область 

Тернопільський район м. Бережани вул. Руська, 12. 

3. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог - два місяця з дня 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичних  осіб в 

результаті реорганізації шляхом  злиття – Бережанського ліцею №3 

Бережанської міської ради Тернопільської області (ЄДРПОУ 23587640) та 

Бережанського  ліцею ім. Б. Лепкого Бережанської міської ради Тернопільської 

області (ЄДРПОУ 22607085)  . 

4. Доручити комісіям, зазначених у пункті 2 цього рішення, здійснити 

організаційно-правові заходи щодо припинення юридичних осіб -  

Бережанського ліцею №3 Бережанської міської ради Тернопільської області 

(ЄДРПОУ 23587640)  та Бережанського  ліцею ім. Б. Лепкого Бережанської 

міської ради Тернопільської області (ЄДРПОУ 22607085), та  подати в 

установленому порядку  на затвердження сесії Бережанської   міської  ради 

передавальний акт та акт прийому-передачі документів. 

 5. Затвердити план заходів щодо припинення юридичних  осіб - 

Бережанського ліцею №3 Бережанської міської ради Тернопільської області 

(ЄДРПОУ 23587640) та Бережанського  ліцею ім. Б. Лепкого Бережанської 

міської ради Тернопільської області (ЄДРПОУ 22607085), що додається (додаток 

№ 3). 

6. Визнати, що Бережанський ліцей Бережанської міської ради 

Тернопільської області є правонаступником майна, прав та обов’язків 

Бережанського ліцею №3 Бережанської міської ради Тернопільської області 

(ЄДРПОУ 23587640) та Бережанського   ліцею ім. Б. Лепкого Бережанської 

міської ради Тернопільської області (ЄДРПОУ 22607085).  

7. В.о. начальника Відділу освіти, молоді та спорту ЮСЬКІВ У.Я.  

попередити директорів закладів освіти, які припиняються через реорганізацію 

шляхом злиття  про можливе вивільнення в установленому законодавством 

порядку.   

8. Міському голові створити робочу групу щодо забезпечення виконання 

даного рішенні сесії  міської ради  та з метою  підготовки пропозицій щодо  

найменування  закладу освіти утвореного  результаті реорганізації шляхом 

злиття ,  підготовки проекту  Статуту  та штатної структури закладу освіти. 

9. Визнати такими що втратили чинність рішення сесії міської ради від 07 

вересня 2021 року №394 «Про реорганізацію закладу освіти Бережанської 

міської ради шляхом приєднання» зі змінами від 20 травня 2022 року № 783 «Про 

внесення змін в рішення сесії міської ради №394 від 07.09.2021 року». 

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

освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань та  

заступника міського голови Степана КУХАРУКА 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                Ростислав БОРТНИК 



Додаток №1 

до рішення сесії міської ради      

                                                               №1033 від 17 січня 2023 року  

 

СКЛАД 

комісії з припинення юридичної особи Бережанського ліцею №3 

Бережанської міської ради    Тернопільської області 

в результаті реорганізації шляхом злиття 

 

Голова комісії: 

Гринкевич Володимир Миронович – директор Бережанського ліцею   №3 

Бережанської міської ради    Тернопільської області (ІПН-________); 

Заступник голови комісії: 

Березіцький Михайло Іванович - завідувач господарством Бережанського 

ліцею   №3 Бережанської міської ради    Тернопільської області(ІПН -________); 

Секретар комісії: 

Бучинська Ганна Павлівна - заступник головного бухгалтера 

централізованої бухгалтерії Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської 

міської ради (ІПН - ________); 

Члени комісії: 

Брославська Мар’яна Степанівна  – головний спеціаліст юридичного відділу 

Бережанської міської ради (ІПН -  ________); 

Хомецький Михайло Семенович – спеціаліст з господарської діяльності 

закладів освіти Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради (ІПН - 

________). 

Копаниця Лідія Петрівна – провідний спеціаліст Відділу освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради (ІПН - ________); 

Бурак Леся Євгенівна – бухгалтер 1 категорії  централізованої бухгалтерії 

Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради(ІПН - ________). 

 

 

Секретар міської ради                                                            Ірина ЗАГНІЙНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2 

до рішення сесії міської ради      

                                                               №1033 від 17 січня 2023 року  

 

СКЛАД 

комісії з припинення юридичної особи Бережанського ліцею 

  ім. Б. Лепкого Бережанської міської ради    Тернопільської області 

в результаті реорганізації шляхом злиття 

 

Голова комісії: 

Будар Микола Миронович - директор Бережанського ліцею ім. Б. Лепкого 

Бережанської міської ради Тернопільської області (ІПН ________); 

Заступник голови комісії: 

Мандзій Олег Львович – заступник директора Бережанського ліцею ім. Б. 

Лепкого Бережанської міської ради Тернопільської області (ІПН - ________); 

Секретар комісії: 

Бучинська Ганна Павлівна - заступник головного бухгалтера 

централізованої бухгалтерії Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської 

міської ради (ІПН - ________); 

Члени комісії: 

Брославська Мар’яна Степанівна  – головний спеціаліст юридичного відділу 

Бережанської міської ради (ІПН -  ________); 

Хомецький Михайло Семенович – спеціаліст з господарської діяльності 

закладів освіти Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради (ІПН - 

________). 

Копаниця Лідія Петрівна – провідний спеціаліст Відділу освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради (ІПН - ________); 

Бурак Леся Євгенівна – бухгалтер 1 категорії  централізованої бухгалтерії 

Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради(ІПН - ________). 

 

 

Секретар міської ради                                                            Ірина ЗАГНІЙНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  №3 

до рішення сесії  міської ради  

№1033 від  17 січня 2023 р. 

ПЛАН 

 заходів щодо припинення юридичних  осіб - Бережанського ліцею №3 

Бережанської міської ради Тернопільської області та Бережанського ліцею 

ім. Б.Лепкого Бережанської міської ради Тернопільської області 

 в результаті реорганізації шляхом злиття 

 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Виконавець  Термін 

виконання 

 

1. Направлення рішення про 

припинення юридичних  осіб 

– Бережанського ліцею №3 

Бережанської міської ради 

Тернопільської області та 

Бережанського ліцею ім. 

Б.Лепкого Бережанської 

міської ради Тернопільської 

області в результаті 

реорганізації шляхом злиття 

державному реєстратору для 

внесення до Єдиного 

державного реєстру запису 

про рішення засновника 

юридичної особи щодо її 

припинення. 

 

Комісіям з 

припинення 

юридичних  осіб 

в результаті  

реорганізації 

шляхом 

приєднання -  

Бережанського 

ліцею №3 

Бережанської 

міської ради 

Тернопільської 

області та 

Бережанського 

ліцею ім. 

Б.Лепкого 

Бережанської 

міської ради 

Тернопільської 

області в 

результаті 

реорганізації 

шляхом злиття  

Протягом трьох 

робочих днів з 

дати прийняття 

рішення 

2. Проведення інвентаризації та 

передачі товарно-

матеріальних цінностей  

 

Впродовж двох 

місяців після дня 

оприлюднення 

повідомлення 

про припинення 

юридичної 

особи, 

передбаченого 

статтею 105 

Цивільного 

кодексу України 

3. Задоволення вимог 

кредиторів/ Стягнення 

заборгованості з кредиторів 

 

4. Вирішення кадрових питань у 

відповідності до вимог 

Кодексу законів про працю 

України. 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Бережанської 

міської ради 

 

 Секретар міської ради                                                Ірина ЗАГНІЙНА  


