
 

 

 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VIII скликання 

II сесія 

(III засідання)  

 
 

від  28 грудня  2020 року       № 66 

 

Про зміну назв та затвердження 

Статутів закладів освіти, 

засновником  яких є Бережанська 

міська рада 

 
Відповідно  ст. 89 Бюджетного кодексу України, ст. 57 Господарського 

кодексу України, враховуючи  п. 9 Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності 

органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» від 

17.11.2020року №1009-IX,розпорядження Кабінету Міністрів України від 

22.04.2020 року № 482-р, рішення сесії Бережанської міської ради від 20.10.2020 

року № 1871, керуючись ст. 26 , ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія  міської  ради  

ВИРІШИЛА: 

1. На виконання пп.1 п.1 рішення сесії Бережанської міської ради від 

20.10.2020 року № 1871, у зв’язку із зміною складу засновників змінити назви 

закладів освіти, зазначених у п.2 додатку № 1  даного рішення, та перейменувати: 

- Жуківську загальноосвітню школу I –III ступенів ім. Б. Лепкого 

Бережанської районної ради Тернопільської області, код ЄДРПОУ 24629375, 

перейменувати на «Жуківську загальноосвітню школу I –III ступенів ім. 

Б.Лепкого Бережанської міської ради Тернопільської області», код 

ЄДРПОУ 24629375; 

-  Куропатницький навчально- виховний комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад I –III ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Бережанської районної ради Тернопільської області, код ЄДРПОУ 24629346, 

перейменувати на «Куропатницький навчально- виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний заклад I –III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Бережанської міської ради Тернопільської області», 

код ЄДРПОУ 24629346;  
-  Потуторський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад I –III ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Бережанської районної ради Тернопільської області, код ЄДРПОУ 41885347, 



 

 

перейменувати на «Потуторський навчально- виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний заклад I –III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Бережанської міської ради Тернопільської області», 

код ЄДРПОУ 41885347;  
- Біщівський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітній 

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

районної ради Тернопільської області, код ЄДРПОУ 41564960, перейменувати 

на «Біщівський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад I –II ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Бережанської міської ради Тернопільської області», код ЄДРПОУ 41564960;  
-  Надрічнянський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітній 

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

районної ради Тернопільської області, код ЄДРПОУ 41886471, перейменувати 

на «Надрічнянський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад I –II ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Бережанської міської ради Тернопільської області», код ЄДРПОУ 41886471;  
- Урманський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітній 

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

районної ради Тернопільської області, код ЄДРПОУ 24629501, перейменувати 

на «Урманський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад I –II ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Бережанської міської ради Тернопільської області», код ЄДРПОУ 24629501;  
- Шибалинську загальноосвітню школу I –II ступенів Бережанської 

районної ради Тернопільської області, код ЄДРПОУ 21142425, перейменувати 

на «Шибалинську загальноосвітню школу I –II ступенів Бережанської 

міської ради Тернопільської області», код ЄДРПОУ 21142425. 
2. Затвердити статути  закладів освіти, зазначених в п.1 цього рішення, в 

новій редакції, згідно додатків №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

3. Затвердити Положення «Про Жовнівську філію «Потуторського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад»  Бережанської міської ради 

Тернопільської області», в новій редакції, згідно додатку № 8. 

4. Визначити уповноваженим органом управління закладами  освіти, 

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

міської ради. 

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

рішення: 

а) провести державну реєстрацію змін до установчих документів згідно 

вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців»;  

б) внести відповідні записи до трудових книжок працівників. 

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

Михальчук Г.В. 

6.1. Вважати усіх працівників закладів освіти, в які Бережанська міська 

рада ввійшла в склад засновників на підставі рішення сесії Бережанської міської 

ради від 20.10.2020 року № 1871 та перейменувала згідно п. 1 даного рішення,   



 

 

працівниками  закладів  освіти  перейменованих  та  зазначеними в п.1 цього 

рішення з 01.01.2021 року; 

6.2.Вважати керівників закладів освіти, в які Бережанська міська рада 

ввійшла в склад засновників на підставі рішення сесії Бережанської міської ради 

від 20.10.2020 року № 1871 та перейменувала згідно п. 1 даного рішення,    

керівниками закладів освіти зазначеними  в п.1 цього рішення з 01.01.2021 року; 

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

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

угоди. 

7. Головним розпорядникам коштів забезпечити виконання п. 6 даного 

рішення. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Степана Кухарука. 

 

 

Міський голова                                                                Ростислав БОРТНИК 

 


