
 
У к р а ї н а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  24 травня  2016  року                  № 59 

Про   проект   рішення   міської   

ради «Про реформування мережі 

позашкільної освіти в м. Бережани» 

 
Розглянувши лист відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради від  20.05.2016 р. № 382 та  з метою удосконалення і  упорядкування 

мережі бюджетних установ, економного і раціонального використання 

бюджетних коштів,   керуючись ст. 14 Закону України «Про позашкільну 

освіту», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

підставі власних  повноважень виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити проект рішення сесії міської ради «Про реформування мережі 

позашкільної освіти в м. Бережани», згідно з додатком. 

2. Доручити заступнику міського голови Захарківу О.М. подати даний 

проект рішення на розгляд сесії міської ради. 

3. Доручити відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради 

підготувати та подати на розгляд сесії міської ради проект Статуту «Центру 

дитячої та юнацької творчості» м. Бережани. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника 

міського голови Захарківа О.М. 

 

 

                    Міський голова                                          В.Я. МУЗИЧКА 

                           Тиманський О.С. 

 

                                 Михальчук  Г.В. 

 

 

 

 

 

 



 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

VІІ скликання 

четверта сесія 

(ІІІ засідання) 
 

РІШЕННЯ  
 

від  26  травня 2016 року          № __ 

 

Про реформування мережі 
позашкільної світи в м. Бережани 

 

З метою удосконалення мережі позашкільної освіти м. Бережани та 

проведення її до фінансових можливостей бюджету міста, розглянувши 

рішення виконавчого комітету міської ради від 24 травня 2016 року № 59, 

пропозиції постійної  комісій міської ради з питань освіти, науки, культури, 

молоді, спорту та туризму,  заслухавши інформацію начальника відділу освіти 

молоді та спорту Бережанської міської ради, відповідно до ст. 14 закону 

України «Про позашкільну освіту», Постанови  Кабінету  Міністрів  України  

від  06.05.2001 р. № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних 

навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад»,  

керуючись п. 30 ч. 1 ст. 26,   ст. 32 і ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія Бережанська міська рада 

 

 В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Ліквідувати з 31 серпня 2016 року позашкільні комунальні навчальні 

заклади м. Бережани: 

- будинок творчості школярів та молоді  (БТШМ за адресою 47501,          

м. Бережани, вул. Крута, 4 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24629300); 

- станцію юних техніків (СЮТ за адресою 47501, м. Бережани,              

вул. Крута, 4, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24629317); 

- центр екологічно-натуралістиної творчості учнівської молоді (ЦЕНТУМ 

за адресою 47501, м. Бережани, вул. Хатки,121, ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ 21163172). 

2. На базі ліквідованих позашкільних комунальних навчальних закладів 

м. Бережани створити з 1 вересня 2016 року  позашкільний комунальний 

навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості» (ЦДЮТ) 

Бережанської міської ради. 



3. Визнати  позашкільний комунальний навчальний заклад  «Центр 

дитячої та юнацької творчості м» (ЦДЮТ) Бережанської міської ради 

правонаступником усього майна, прав та обов’язків позашкільних навчальних 

закладів, які ліквідовуються, а саме: будинку творчості школярів та молоді, 

станції юних техніків, центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді. 

4. Затвердити Статут  позашкільного комунального навчального  закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської міської  ради , згідно 

додатку )додається).   

5.  Передати позашкільний комунальний навчальний заклад «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Бережанської міської  ради  в оперативне 

управління відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради. 

6. Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради  

(Михальчук Г.В.): 

6.1. Здійснити відповідні організаційно-правові заходи згідно з п. 1, 2 та 

п. 3 даного рішення. 

6.2. Створити комісію з конкурсного відбору директора позашкільного 

комунального навчального  закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» та 

за результатами проведено конкурсу укласти з переможцем конкурсу 

контракт, згідно ст.ст. 23, 24  Кодексу Законів про працю в Україні. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму.  

 

     Міський голова                                   В.Я. МУЗИЧКА  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


