
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Перемишлянського району Львівської області 

ІІІ позачергова сесія VIIІ скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

23 грудня 2020 року          № 40 

 

Про реорганізацію ККЗ «Палац культури Новострілищанської об’єднаної територіальної громади» 

шляхом приєднання 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності 

органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», ст. 87, 104-108 Цивільного 

кодексу України, рішенням сесії Бібрської міської ради № 20 від 08.12.2020 р. «Про початок реорганізації 

Новострілищанської селищної ради шляхом приєднання до Бібрської міської ради», з метою 

впорядкування мережі закладів культури на території Бібрської ОТГ та надання населенню якісних 

культурних послуг, Бібрська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Реорганізувати Комунальний клубний заклад "Палац культури Новострілищанської об’єднаної 

територіальної громади" (код ЄДРПОУ 41769585, юридична адреса Україна, 81714, Львівська обл., 

Жидачівський р-н, селище міського типу Нові Стрілища, вулиця Івана Франка, будинок 24) шляхом 

приєднання до Відділу культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту та соціальної політики виконавчого 

комітету Бібрської міської ради (код ЄДРПОУ 42871534, юридична адреса Україна, 81220, Львівська 

область, Перемишлянський район, місто Бібрка, вул. Торгова, будинок 2). 

2. Встановити строк для пред’явлення заяв і претензій кредиторами два місяці з моменту внесення записів 

до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

про прийняті рішення щодо реорганізації Комунального клубного закладу "Палац культури 

Новострілищанської об’єднаної територіальної громади" (код ЄДРПОУ 41769585, юридична адреса 

Україна, 81714, Львівська обл., Жидачівський р-н, селище міського типу Нові Стрілища, вулиця Івана 

Франка, будинок 24) шляхом приєднання до Відділу культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту та соціальної 

політики виконавчого комітету Бібрської міської ради (код ЄДРПОУ 42871534, юридична адреса Україна, 

81220, Львівська область, Перемишлянський район, місто Бібрка, вул. Торгова, будинок 2). 

3. Вимоги кредиторів приймаються щодо: 

Комунального клубного закладу "Палац культури Новострілищанської об’єднаної територіальної 

громади" (код ЄДРПОУ 41769585, юридична адреса Україна, 81714, Львівська обл., Жидачівський р-н, 

селище міського типу Нові Стрілища, вулиця Івана Франка, будинок 24). 

4. Народні доми, що входять до складу Комунального клубного закладу "Палац культури 

Новострілищанської об’єднаної територіальної громади", підпорядкувати Відділу культури, туризму, 

сім’ї, молоді, спорту та соціальної політики виконавчого комітету Бібрської міської ради згідно з чинним 

законодавства та змінити їх найменування у зв’язку зі зміною засновника. 

5. Створити комісію з реорганізації юридичної особи Комунального клубного закладу "Палац культури 

Новострілищанської об’єднаної територіальної громади" (додаток). 

6. Попередити, відповідно до вимог чинного законодавства України, працівників Комунального клубного 

закладу «Палац культури Новострілищанської об’єднаної територіальної громади» про реорганізацію 

закладу. 

7. Комісії з реорганізації Комунального клубного закладу «Палац культури Новострілищанської 

об’єднаної територіальної громади» провести повну інвентаризацію всього майна, активів, зобов’язань 

вказаного комунального клубного закладу, скласти передавальні акти і подати їх на затвердження 

Бібрській міській раді не пізніше ніж через два місяці з дня прийняття даного рішення. 

8. Комісії з реорганізації Комунального клубного закладу «Палац культури  Новострілищанської ОТГ» 

здійснити інші заходи щодо реорганізації даного підприємства згідно з чинним законодавством України. 

9. Голові комісії з реорганізації Комунального клубного закладу «Палац культури Новострілищанської 

ОТГ» подати пакет документів для внесення даних до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи внаслідок 

реорганізації. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.  

 

 

Бібрський міський голова _________________________ Гринус Р.Я.  



Додаток 

до рішення Бібрської міської ради 

№ 40 від 23.12.2020 р. 

 

Склад комісії з реорганізації ККЗ «Палац культури Новострілищанської ОТГ» 

 

Голова комісії: 

Сурмач Люся Петрівна (ІПН 2423911468) – начальник відділу культури, туризму, молоді, спорту 

та соціальної політики виконавчого комітету Бібрської міської ради; 

Заступник голови комісії: 

Заблоцький Максим Андрійович (ІПН 3416703255) – заступник Бібрського міського голови; 

Члени комісії:  

Став’яж Олена Михайлівна (ІПН 3434411803) – староста селища міського типу Нові Стрілища, 

сіл Старі Стрілища, Лінія, Баківці, Квітневе, Закривець, Репехів, Трибоківці, Кнісело, Бертишів, 

Орішківці Бібрської міської ради. 

Добрянська Світлана Степанівна (ІПН 2617807725) – головний бухгалтер Відділу культури, 

туризму, молоді, спорту та соціальної політики виконавчого комітету Бібрської міської ради; 

Пілющак Анна Теодорівна (ІПН 2277420028) – директор Комунального клубного закладу «Палац 

культури Новострілищанської об’єднаної територіальної громади» 

Минурка Любов Василівна (ІПН 2772113324) – головний бухгалтер Новострілищанської 

селищної ради. 

 

 

Секретар Бібрської міської ради __________________________ Стах І.Я. 


