
 
 З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

 ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

 ВІС І М Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  

  

РІШЕННЯ 
 

№ VIII/18/6        від 02 вересня 2022 року 

 
 

Про реорганізацію шляхом приєднання 

закладу загальної середньої освіти 

"Зарубинська гімназія" Збаразької  

міської ради Тернопільської області до 

Доброводівського ліцею ім. Олександра 

Смакули Збаразької міської ради 

Тернопільської області  

 

З метою забезпечення належних умов до рівного доступу громадян до 

якісної освіти, приведення освітньої мережі територіальної громади у 

відповідність до вимог законодавства та освітніх потреб населення, 

ефективного використання кадрових, управлінських, матеріально-технічних 

ресурсів, створення передумов економічної ефективності функціонування 

закладів освіти територіальної громади, керуючись ст.ст. 104, 105, 110-112 

Цивільного кодексу України, ст.ст. 45, 59, 63 Господарського кодексу України, 

ст. ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 

66 Закону України "Про освіту", статтею 32 Закону України "Про повну 

загальну середню освіту", постановою Кабінету Міністрів України від 3 

листопада 2010 р. № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні 

та реалізації державної політики", рішенням Збаразької міської ради від 

31.08.2021 р. №VІІІ/10/9 "Про затвердження Перспективного плану оптимізації 

мережі закладів загальної середньої освіти Збаразької міської ради на 2022-2024 

роки", від 31.08.2021 року №VІІІ/10/10 "Про здійснення заходів з оптимізації 

мережі закладів загальної середньої освіти Збаразької міської ради у 2022 році", 

враховуючи інформаційні довідки, надані управлінням освіти, молоді та спорту 

Збаразької міської ради щодо стану функціонування закладу загальної 

середньої освіти "Зарубинська гімназія" Збаразької міської ради Тернопільської 

області, результати проведення громадських обговорень проекту рішення "Про 

реорганізацію шляхом приєднання закладу загальної середньої освіти 

"Зарубинська гімназія" Збаразької  міської ради Тернопільської області до 

опорного закладу "Доброводівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 

Збаразької міської ради Тернопільської області, звіт про громадське 

обговорення проєктів рішень Збаразької міської ради про реорганізацію та 

ліквідацію закладів загальної середньої освіти у 2022 році, висновки та 



рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, медицини, 

культури, спорту, молодіжної політики, сім’ї, туризму, духовності та 

соціального захисту населення, Збаразька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити юридичну особу - заклад загальної середньої освіти 

"Зарубинська гімназія" Збаразької  міської ради Тернопільської області (адреса: 

Україна, 47343, Тернопільська обл., село Зарубинці, код ЄДРПОУ - 23593103) 

шляхом приєднання до Доброводівського ліцею ім. Олександра Смакули 

Збаразької міської ради Тернопільської області (адреса: Україна, 47341, 

Тернопільська обл., село Доброводи, вулиця Шкільна, будинок 6, код ЄДРПОУ 

- 42422060). 

2. Визначити Доброводівський ліцей ім. Олександра Смакули Збаразької 

міської ради Тернопільської області правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків закладу загальної середньої освіти "Зарубинська гімназія" Збаразької  

міської ради Тернопільської області. 

3. Утворити комісію з реорганізації шляхом приєднання закладу загальної 

середньої освіти "Зарубинська гімназія" Збаразької  міської ради 

Тернопільської області до Доброводівського ліцею ім. Олександра Смакули 

Збаразької міської ради Тернопільської області (далі – Комісія) у складі згідно 

додатку. 

4. Встановити термін заявлення кредиторами своїх вимог протягом двох 

місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення 

юридичної особи шляхом реорганізації. 

Місцезнаходження Комісії: 47302, Тернопільська обл., м. Збараж, м-н       

І. Франка, 1. 

5. Голові Комісії здійснити передбачені законодавством заходи, пов’язані 

з реорганізацією та державною реєстрацією припинення юридичної особи - 

закладу загальної середньої освіти "Зарубинська гімназія" Збаразької  міської 

ради Тернопільської області шляхом приєднання до Доброводівського ліцею ім. 

Олександра Смакули Збаразької міської ради Тернопільської області, а саме: 

5.1. У встановленому порядку повідомити державного реєстратора про 

прийняте рішення щодо припинення юридичної особи шляхом реорганізації. 

5.2. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, 

пов’язаних з припиненням юридичної особи шляхом реорганізації, відповідно 

до вимог законодавства. 

5.3. По закінченню терміну заявлення кредиторами вимог та завершенню 

всіх необхідних заходів щодо припинення закладу загальної середньої освіти 

"Зарубинська гімназія" Збаразької  міської ради Тернопільської області шляхом 

приєднання до Доброводівського ліцею ім. Олександра Смакули Збаразької 

міської ради Тернопільської області забезпечити подання державному 

реєстратору документів з метою проведення державної реєстрації припинення 

юридичної особи шляхом реорганізації. 

 



5.4. Здійснити інші передбачені законодавством заходи, пов’язані  з 

ркорганізацією закладу загальної середньої освіти "Зарубинська гімназія" 

Збаразької  міської ради Тернопільської області шляхом приєднання до 

Доброводівського ліцею ім. Олександра Смакули Збаразької міської ради 

Тернопільської області. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Анатолій 

КАЧКА). 

 

Збаразький міський голова       Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 



Додаток 1 

рішення Збаразької міської ради 

від02 вересня 2022 року №VIII/18/6 

 

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації  шляхом приєднання закладу загальної середньої 

освіти "Зарубинська гімназія" Збаразької  міської ради Тернопільської 

області до Доброводівського ліцею ім. Олександра Смакули 

Збаразької міської ради Тернопільської області 

 

 

КАЧКА 

Анатолій Ярославович  

(реєстраційний номер 

облікової картки платників 

податків - 2512902116)  

Голова комісії, заступник Збаразького 

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  

 

Члени комісії 
 

БАРАНОВСЬКИЙ 

Петро Теодорович 

(реєстраційний номер 

облікової картки платників 

податків - 2382705555) 

директор Доброводівського ліцею імені 

Олександра Смакули Збаразької міської ради 

Тернопільської області  

ДМИТРИШИН  

Ольга Олександрівна 

 (реєстраційний номер 

облікової картки платників 

податків - 3346901944)  

головний спеціаліст з питань правового 

забезпечення управління освіти, молоді та 

спорту Збаразької міської ради 

ЗАБРОНСЬКА 

Ірина Богданівна  

 (реєстраційний номер 

облікової картки платників 

податків - 3088400900) 

начальник фінансово-господарського відділу – 

головний бухгалтер управління освіти, молоді 

та спорту Збаразької міської ради 

МНИХ 

Ігор Андрійович  

(реєстраційний номер 

облікової картки платників 

податків - 2725511633) 

староста Збаразької міської ради  

ТОМКІВ  

Христина Євгенівна 

 (реєстраційний номер 

облікової картки платників 

податків - 3258302225) 

головний спеціаліст з питань кадрового 

забезпечення управління освіти, молоді та 

спорту Збаразької міської ради 



ЮЩИШИН-ГРИНДА 

Галина Петрівна 

(реєстраційний номер 

облікової картки платників 

податків - 3062400884)  

директор закладу загальної середньої освіти 

"Зарубинська гімназія" Збаразької  міської ради 

Тернопільської області 

 

 

Секретар засідання       Петро БАГРІЙ 


