
 

У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 10 травня 2018  року                                                      № 550 

 

Про внесення на розгляд сесії 

Бережанської міської ради проекту 

рішення  «Про ліквідацію Лісниківської 

загальноосвітньої  школи І ступеня 

Бережанської міської ради 

Тернопільської області» 

 

Заслухавши та обговоривши проект «Про ліквідацію Лісниківської 

загальноосвітньої школи І ступеня Бережанської міської ради Тернопільської 

області» та затвердження її статуту» та керуючись пп.1 п.2 ст. 52  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Бережанської міської ради,  

В И Р І Ш И В: 

1. Проект «Про ліквідацію Лісниківської загальноосвітньої школи І 

ступеня Бережанської міської ради Тернопільської області» прийняти до 

відома,  за основу та погодити внесення на розгляд сесії Бережанської міської 

ради. 

2. Доручити начальнику відділу освіти, молоді та спорту міської ради 

Михальчук Г.В. внести на розгляд сесії  Бережанської міської ради проект 

рішення «Про ліквідацію Лісниківської загальноосвітньої школи І ступеня 

Бережанської міської ради Тернопільської області» (додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Захарква О.М. 

 

 

Міський голова                                                                  В.Я. МУЗИЧКА  

        
  Михальчук Г.В.  

       Болюх І.В. 

 

 

 



 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІІІ сесія 

 

РІШ ЕН Н Я  
 

від  15  травня  2018 року           №   
 

Про ліквідацію Лісниківської 

загальноосвітньої  школи І ступеня 

Бережанської міської ради  

Тернопільської області 

 

З метою забезпечення підвищення якості освіти, економічної 

ефективності функціонування навчальних закладів, проведення освітньої 

мережі у відповідність до вимог законодавства, враховуючи прогнозовану 

мережу загальноосвітніх навчальних закладів, скорочення учнівського 

контингенту Лісниківської загальноосвітньої школи І ступеня Бережанської 

міської ради Тернопільської області, керуючись ст.ст. 104,  105 Цивільного 

кодексу України, ч. 6 ст. 11 Закону України «Про загальну середню освіту», 

п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія  

Бережанської міської ради, 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Розпочати процедуру припинення діяльності Лісниківської 

загальноосвітньої школи І ступеня Бережанської міської ради Тернопільської 

області, розташованої за адресою: вул. Рогатинська 150, м. Бережани, 

Тернопільська область (код ЄДРПОУ 24629122), шляхом її ліквідації з 01 

червня 2018 року. 

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення діяльності Лісниківської 

загальноосвітньої школи І ступеня Бережанської міської ради Тернопільської 

області та затвердити її склад (додається). 

3. Уповноважити голову ліквідаційної комісії з припинення діяльності 

юридичної особи Захарківа О.М.(код ______) на подання необхідних 

документів  у відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого 

комітету міської ради  щодо припинення юридичної особи 

4. Ліквідаційній комісії: 

4.1 провести інвентаризацію майна; 

4.2 провести розрахунки з бюджетом, працівниками; 



4.3 виявити кредиторів та дебіторів закладу та провести з ними 

розрахунки; 

4.4 встановити, що претензії кредиторів до Лісниківської загальноосвітньої 

школи І ступеня Бережанської міської ради Тернопільської області 

приймаються протягом двох місяців з дати публікації повідомлення про 

припинення шляхом ліквідації юридичної особи  

4.5 закрити банківські рахунки; 

4.6 після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти 

проміжний ліквідаційний баланс, надавши його для затвердження на сесію 

міської ради; 

4.7 скласти та затвердити ліквідаційний баланс; 

4.8 зняти з обліку юридичну особу у відповідних органах; 

4.9 передати документацію, що підлягає довгостроковому зберіганню до 

відповідної архівної установи; 

4.10 вчиняти інші дії, направлені на припинення (ліквідацію) закладу; 

4.11 попередити працівників Лісниківської загальноосвітньої школи І ступеня 

Бережанської міської ради Тернопільської області за два місяці до припинення 

шляхом ліквідації навчального закладу про їх подальше звільнення з займаних 

посад та забезпечити працевлаштування згідно законодавства. 

4.12. після завершення процедури ліквідації провести передачу-прийом 

приміщення Лісниківської загальноосвітньої школи І ступеня Бережанської 

міської ради Тернопільської області та матеріальних цінностей із 

забезпеченням документального оформлення згідно з чинним законодавством. 

5. Приміщення Лісниківської загальноосвітньої школи І ступеня 

Бережанської міської ради Тернопільської області та матеріальні цінності 

залишити на балансі відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

для подальшого використання. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти за заступника 

міського голови ЗАХАРКІВА О.М. 

  

 

Міський голова                                                                     В.Я. МУЗИЧКА 

  



 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради 

від ______________________ 

№ _______________________ 

  

  

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення діяльності 

Лісниківської загальноосвітньої школи І ступеня 

Бережанської міської ради Тернопільської області 

 

Голова комісії 

  

ЗАХАРКІВ 

Олег Мирославович 

- заступник міського голови, код _______ 

  

  

Члени комісії 

  

МИХАЛЬЧУК 

Галина Василівна 

- начальник відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради, код _______ 

  

ЮСЬКІВ  

Ульяна Ярославівна 

- інспектор шкіл, провідний спеціаліст відділу 

освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради, код _______ 

  

ЦЕПЛІЦЬКА  

Наталя Василівна 

- головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради, код _______ 

  

БОЛЮХ  

Ігор Васильович 

- юрисконсульт відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради, код _______ 

  

БИЧ  

Василь Володимирович 

- голова постійної комісії з питань освіти, 

науки, молоді, культури, спорту та туризму, 

код _______ 

  

МЕДВІДЬ  

Ірина Теодозіївна 

- спеціаліст І категорії централізованої 

бухгалтерії відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради, код _______ 

 

 

          Секретар міської ради                                                      П.В. ГОНЧАР 
 


