
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Перемишлянського району Львівської області 

ІІІ позачергова сесія VIIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

23 грудня 2020 року          № 43 

м. Бібрка 

 

Про зміну засновника, найменування Соколівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Жидачівського району Львівської області та затвердження Статуту в новій редакції 

Керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і 

районних державних адміністрацій», ст. 142 Конституції України, положеннями Бюджетного 

кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу, Законом України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», рішенням сесії 

Бібрської міської ради № 19 від 08.12.2020 р. «Про початок реорганізації Соколівської сільської 

ради шляхом приєднання до Бібрської міської ради», рішенням сесії Бібрської міської ради № 

28 від 18.12.2020 р. «Про прийняття зі спільної власності територіальних громад Жидачівського 

району у власність Бібрської міської ради основних засобів, нематеріальних активів і інвентарю 

закладів та установ, що знаходяться на території Бібрської міської ради», Бібрська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Змінити засновника Соколівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Жидачівського 

району Львівської області (код ЄДРПОУ 22351987) Жидачівського району Жидачівську 

районну раду (код ЄДРПОУ 25234118) на Бібрську міську раду (код ЄДРПОУ 04056183). 

2. Змінити найменування закладу освіти Соколівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Жидачівського району Львівської області на: 

- повна назва: заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів с. Соколівка Бібрської міської ради 

Львівської області; 

- cкорочена назва: ЗЗСО І-ІІ ст. с. Соколівка. 

3. Затвердити Статут закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів с. Соколівка Бібрської 

міської ради Львівської області в новій редакції (додаток). 

4. Директорові закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів с. Соколівка Бібрської міської 

ради Львівської області подати Статут даного закладу освіти на державну реєстрацію. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань. 

 

 

Бібрський міський голова _________________________ Гринус Р.Я. 


