
 

 

 

 

 

 

З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  

Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І  

 

V І I I  С К Л И К А Н Н Я  

В О С ЬМ А  С Е С І Я  
 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 
 

№VIІI/8/__                                                                   від ___ червня 2021 року 

 

Про укладання Угоди про спільну діяльність з 

питань надання адміністративних послуг у 

сфері державної реєстрації громадських 

формувань та статутів територіальних 

громад через Центр надання 

адміністративних послуг 
Збаразької міської ради 
 
      З метою організації співробітництва між Південно-Західним міжрегіональним управлінням 

Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) 

та Збаразькою міською радою у сфері надання адміністративних послуг, що надаються у сфері 

державної реєстрації громадських формувань та статутів територіальних громад через відділ 

“Центр надання адміністративних послуг” Збаразької міської ради, розглянувши лист 

Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) 

№67-9/1516-21 від 20.05.2021р. (вх.№______ 09.07.2021р.), керуючись ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Укласти Угоду про спільну діяльність з питань надання адміністративних послуг у сфері 

державної реєстрації громадських формувань та статутів територіальних громад через Центр 

надання адміністративних послуг Збаразької міської ради (далі - Угода) між Південно-

Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) та 

Збаразькою міською радою щодо співпраці під час надання адміністративних послуг, що 

надаються у сфері державної реєстрації громадських формувань та статутів територіальних 

громад через відділ “Центр надання адміністративних послуг” Збаразької міської ради 

(додаток 1). 

 

   2. Погодити перелік адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських 

формувань та статутів територіальних громад, які будуть надаватись через Центр надання 

адміністративних послуг (додаток до Угоди) (продовження додатку 1 — додаток до Угоди). 

 

    3. Уповноважити міського голову підписати вищевказану Угоду. 

 

 
Збаразький міський голова                                                                 Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 



Додаток 

до рішення сесії 

від ___06.2021р. №VІІІ/8/__ 

 

Угода про спільну діяльність з питань надання адміністративних послуг у сфері 

державної реєстрації громадських формувань та статутів територіальних громад 

через Центр надання адміністративних послуг Збаразької міської ради 

 

м. Збараж                     «___» ________ 2021 року 

 
 

Південно-Західне міжрегіональне  Збаразька міська рада 

управління Міністерства юстиції  47302, вул.Б.Хмельницького, 4 

(м. Івано-Франківськ) м.Збараж, Тернопільська обл. 

46021, вул. Грушевського, 8   ЄДРПОУ 04058404 

м. Тернопіль, Тернопільська обл., тел.  (0352) 2-14-12, 2-13-09 

ЄДРПОУ 43316386 e-mail: info@zbarazh-rada.gov.ua, 

тел. (0352) 52-34-06 asc@zbarazh-rada.gov.ua 

e-mail: vcs@te.drsu.gov.ua    сайт: http://www.zbarazh-rada.gov.ua 

сайт: http://www.pzmrujust.gov.ua   

        

Заступник начальника управління Збаразький міський голова 
               

      

__________/ Людмила ГЕТЬМАН ________/Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
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