
ПРОЕКТ 27 

 

Про внесення змін в рішення 

щодо реорганізації 

  

         Керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

сесія міської ради 
 

    ВИРІШИЛА: 
1.Реорганізувати комунальний заклад “Збаразька міська комунальна кіновідеомережа” 

Збаразької міської ради, ідентифікаційний номер 02410038, юридична адреса 47302, 

Тернопільська обл., Збаразький р-н, місто Збараж,  вул. Б.Хмельницького,4 шляхом приєднання 

до комунального закладу «Центр культури і дозвілля» Збаразької міської ради. 

2. Створити комісію з реорганізації юридичної особи – комунального закладу  у складі: 

1)Качка Анатолій Ярославович -заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради [Конфіденційна інформація] голова комісії; 

2)Гафткович Олег Володимирович-начальник відділ культури Збаразької міської 

ради [Конфіденційна інформація] - заступник голови комісії; 

3) Жук Василь Орестович- директор «Центр культури і дозвілля» Збаразької міської 

ради  [Конфіденційна інформація] 

4) Залевський Ігор Андрієвич [Конфіденційна інформація]- директор комунального закладу 

“Збаразька міська комунальна кіновідеомережа” 

5)Тарас Зеновія Зіновіївна [Конфіденційна інформація] - провідний спеціаліст-бухгалтер 

відділу культури Збаразької міської ради.   

3. Попередити, відповідно до вимог чинного законодавства України, працівників комунального 

закладу “Збаразька міська комунальна кіновідеомережа” Збаразької міської ради про 

реорганізацію підприємства. 

4. Керівнику комунальної установи «Центр культури і дозвілля» Збаразької міської ради внести  

зміни до статутних документів та подати їх до державної реєстрації. 

5. Комісії з реорганізації комунального закладу “Збаразька міська комунальна 

кіновідеомережа” Збаразької міської ради  протягом двох місяців, з дня прийняття даного 

рішення, провести повну інвентаризацію всього майна, активів, зобов’язань даного суб’єкта 

діяльності та скласти передавальні акти і подати їх на затвердження Збаразькій міській раді  не 

пізніше ніж через 2 місяці з дня прийняття даного рішення. 

6. Комісії з реорганізації комунального закладу “Збаразька міська комунальна 

кіновідеомережа” Збаразької міської ради здійснити інші заходи щодо реорганізації даного 

підприємства згідно чинного законодавства України. 

7. Голові комісії з реорганізації комунального закладу “Збаразька міська комунальна 

кіновідеомережа” Збаразької міської ради подати пакет документів для внесення даних до 

Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань про припинення юридичної особи в результаті приєднання. 

8. Встановити термін заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці з моменту оприлюднення 

цього рішення згідно чинного законодавства України. 

9. Визнати рішення Збаразької міської ради №VIII/5/38 від 11.02.2021р. таким, що втратило 

чинність. 

 

 
 


