УКРАЇНА
РОГАТИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(сімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 21.06.2018 № 398-17/2018
м. Рогатин
Про реформування друкованого
засобу масової інформації – Рогатинської
районної газети «Голос Опілля» та редакції
Рогатинської районної газети «Голос Опілля»
Керуючись ч. 2 статті 43 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про
місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 статті 4 Закону України від 24 грудня 2015 року
№ 917-VIII «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової
інформації», статтями 8, 20, 21, 22 Закону України від 16 листопада 1992 року №
2782-XII «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Цивільним та
Господарським Кодексами України, беручи до уваги рішення третьої сесії Рогатинської
районної ради сьомого скликання від 31 березня 2016 року № 68-3/2016 «Про
реформування друкованого засобу масової інформації районної газети «Голос Опілля»
та редакції газети « Голос Опілля», співзасновниками яких є Рогатинська районна рада»,
на підставі пропозиції трудового колективу редакції газети «Голос Опілля» стосовно
способу реформування, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Вийти зі складу співзасновників друкованого засобу масової інформації –
Рогатинської районної газети "Голос Опілля", комунального підприємства - редакції
Рогатинської районної газети "Голос Опілля" (код ЄДРПОУ 20553505) з
перетворенням редакції членами її трудового колективу в суб'єкт господарювання із
збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної
спрямованості друкованого засобу масової інформації.
2. Реорганізувати друкований засіб масової інформації – Рогатинську районну газету
"Голос Опілля" комунального підприємства "Редакція Рогатинської районної газети
"Голос Опілля"» шляхом перетворення у суб’єкт господарювання – товариство з
обмеженою відповідальністю.
3. Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення,
інформаційній та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і
радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку об'єктів реформування,
та центральному органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері
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державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції
України) та трудовому колективу редакції. Укласти договір про зміну засновника
(угоду про правонаступництво) та збереження назви, цільового призначення, мови
видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації з
редакцією після її перетворення відповідно до вимог Закону України «Про
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та
вимог цивільного законодавства України в суб'єкт господарювання.
4. Утворити комісію з перетворення редакції Рогатинської районної газети «Голос
Опілля» у складі: голови комісії - редактора Конопади Ольги Богданівни (РНОКПП
– конфіденційна інформація), членів комісії: бухгалтера редакції Козак Ірини
Петрівни (РНОКПП – конфіденційна інформація), оператора комп’ютерної
верстки Дзери Любомира Володимировича (РНОКПП – конфіденційна
інформація), заступника керівника виконавчого апарату Рогатинської районної
ради Іваника Михайла Петровича (РНОКПП – конфіденційна інформація) та в.о.
начальника відділу муніципальних послуг та правової політики виконавчого
комітету Рогатинської міської ради Віри Зіновіївни Паньківської (за згодою)
(РНОКПП – конфіденційна інформація). (Додаток 1).
Визначити, що комісія з перетворення працюватиме за адресою: вул. Галицька, 67,
м.Рогатин, Рогатинський р-н., Івано-Франківська обл., 77000.
5. Редактору редакції Рогатинської районної газети «Голос Опілля»:
5.1. Провести процедуру реорганізації шляхом перетворення редакції з дотриманням
вимог законодавства України.
5.2. У встановлений строк з дня прийняття рішення повідомити державного
реєстратора про реорганізацію юридичної особи шляхом їх перетворення та в
подальшому подати в установленому законодавством порядку необхідні
документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з
дня прийняття цього рішення.
5.3. Після державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру
відповідних записів про перетворення редакції подати заяву про перереєстрацію
друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».
5.4. Після державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру
відповідних записів про перетворення редакції укласти договір оренди
приміщення, яке знаходиться в будинку за адресою: вул. Галицька, 67, м.Рогатин,
Рогатинський р-н., Івано-Франківська обл., 77000 строком на 15 років з розміром
орендної плати, установленим для бюджетних організацій.
5.5. Після державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру
відповідних записів про перетворення редакції уініціювати укладення договорів
на висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування у газеті «Голос Опілля».
6. Опублікувати дане рішення в газеті «Голос Опілля».
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради
з питань освіти, культури, національного, духовного відродження та засобів масової
інформації /голова комісії – Г.В. Галушка/.
Голова районної ради

Р.Д. Гринишин
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Додаток 1
до рішення 17 сесії
Рогатинської районної ради
від 21.06.2018 р. № 398-17/2018
Склад комісії
з перетворення редакції Рогатинської районної газети
«Голос Опілля»
Голова комісії - редактор Конопада Ольга Богданівна (РНОКПП – інформація з
обмеженим доступом)
Члени комісії:
1. Козак Ірина Петрівна - бухгалтер редакції (РНОКПП – інформація з
обмеженим доступом);
2. Дзера Любомир Володимирович - оператор комп’ютерної верстки
(РНОКПП – інформація з обмеженим доступом);
3. Іваник Михайло Петрович - заступник керівника виконавчого апарату
Рогатинської районної ради (РНОКПП – інформація з обмеженим
доступом);
4. Паньківська Віра Зіновіївна - в.о. начальника відділу муніципальних послуг
та правової політики виконавчого комітету Рогатинської міської ради (за
згодою) (РНОКПП – інформація з обмеженим доступом).

Заступник керівника
виконавчого апарату
Рогатинської районної ради

М.П. Іваник

