
З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РАД А
Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К О Ї  О Б Л АСТ І

V I I І  С К Л И К А Н Н Я
Д Р У ГА С Е С І Я  

РІШЕННЯ

№VIIІ/2/Проєкт                                                          від ___ 2020 року

Про реорганізацію сільських рад

Відповідно  до  статтей  25,  26,  60  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування в Україні», ч.1 статті 104, статтей 106, 107 Цивільного Кодексу

України, 59 Господарського Кодексу України, Закону України «Про державну

реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та  громадських

формувань»  Закону  України”  Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України

щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого

самоврядування і районних державних адміністрацій, міська рада

                                                                 В И Р І Ш И Л А : 
1.  Припинити  юридичні  особи  у  зв’язку  з  реорганізацією  шляхом

приєднання до Збаразької міської ради: 

Базаринська сільська рада (ідентифікаційний код ______, адреса: 

Вищелуб’янська сільська рада(ідентифікаційний код ________, адреса: 

Гніздичненська сільська рада (ідентифікаційний код ______, адреса: 

Доброводівська сільська рада (ідентифікаційний код _______, адреса: 

Добромірківська сільська рада (ідентифікаційний код _______, адреса: 

Залужанська сільська рада (ідентифікаційний код ________, адреса: 

Зарубинська сільська рада (ідентифікаційний код ________, адреса: 

Зарудянська сільська рада (ідентифікаційний код __________, адреса: 

Іванчанська сільська рада (ідентифікаційний код ___________, адреса: 

Капустинська сільська рада (ідентифікаційний код __________, адреса: 



Карначівська сільська рада (ідентифікаційний код __________, адреса: 

Киданецька сільська рада (ідентифікаційний код __________, адреса: 

Кобильська сільська рада (ідентифікаційний код ___________, адреса: 

Колодненська сільська рада (ідентифікаційний код ___________, адреса: 

Красносільська сільська рада (ідентифікаційний код __________, адреса: 

Кретівська сільська рада (ідентифікаційний код _____________, адреса: 

Максимівська сільська рада (ідентифікаційний код ___________, адреса: 

Нижчелуб’янська сільська рада (ідентифікаційний код _________, адреса: 

Новиківська сільська рада (ідентифікаційний код ___________, адреса: 

Синявська сільська рада (ідентифікаційний код __________, адреса: 

Стриївська сільська рада (ідентифікаційний код __________, адреса: 

Шилівська сільська рада (ідентифікаційний код __________, адреса: 

Черниховецька сільська рада (ідентифікаційний код , адреса: 

2. Збаразька міська рада рада є правонаступником всього майна, прав та

обов’язків  сільських рад зазначених в пункті першому донного рішення з дня

припинення їх повноважень.

3. Виконавчому комітету Збаразької міської  ради розробити та затвердити

план заходів з реорганізації  рад, створити комісію з прийняття майна, активів

та зобов’язань рад,  а також здійснити інші необхідні дії щодо реорганізації рад.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради. 

       Збаразький міський голова                                   Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ
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