
 

З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

В О С ЬМ А  С Е С І Я  
 

РІШЕННЯ  

 

№VIIІ/8/29        від 22 червня 2021 року 

 

Про прийняття прав засновника 

КП "Збаразьке районне комунальне 

 архітектурно-планувальне бюро" 

 
Врахувавши рішення Тернопільської районної ради від 26 травня 

2021 року № 153 "Про зміну в складі засновників комунального закладу та 

передачу комунального майна із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ та міст Тернопільського району до комунальної власності Збаразької 

міської територіальної громади (в особі Збаразької міської ради", враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань законності, 

правової політики, регламенту, місцевого самоврядування, підприємництва та 

прав споживачів, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Ввійти до складу засновників комунального підприємства «Збаразьке 

районне комунальне архітектурно-планувальне бюро» (Код ЄДРПОУ 24627689). 

2. Прийняти із спільної власності територіальних громад сіл, селищ та 

міст Тернопільського району комунальне майно, що знаходиться на балансі 

комунального підприємства «Збаразьке районне комунальне архітектурно-

планувальне бюро» до комунальної власності Збаразької міської територіальної 

громади (в особі Збаразької міської ради). 

3. Затвердити статут комунального підприємства «Збаразьке міське 

комунальне архітектурно-планувальне бюро» в новій редакції згідно до додатку 

№ 1. 

4. Уповноважити Качку Анатолія Ярославовича заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів вчинити необхідні дії щодо 

внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. 

5. Збаразькому міському голові утворити комісію для приймання-передачі 

комунального майна, згідно до пункту другого даного рішення. 

 

Збаразький міський голова                                            Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
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Загальні положення. 

 Комунальне підприємство "Збаразьке міське комунальне архітектурно-

планувальне бюро", яке надалі іменується «підприємство» утворене в результаті 

реорганізації госпрозрахункового архітектурно- планувального проектно-

виробничого бюро при відділі містобудування та архітектури Збаразької РДА у 

відповідності з наказом державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України № 248 від 01.11.2000р. рішенням Збаразької 

районної ради №150 від 29.05.2001р. Комунальне підприємство "Збаразьке 

міське комунальне архітектурно-планувальне бюро" є правонаступником 

Збаразького районного комунального архітектурно-планувального бюро. 

  Підприємство є правонаступником госпрозрахункового архітектурно-

планувального проектно-виробничого бюро при відділі містобудування та 

архітектури Збаразької райдержадміністрації. 

 Засновником підприємства є Збаразька міська рада.  

 Власником підприємства є Збаразька міська рада. 

 Форма власності - комунальна. 

 Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий 

та інші рахунки в банку, печатку, кутовий та інші штампи. 

 Підприємство підзвітне і підконтрольне Збаразькій міській раді. 

 Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядження 

Президента та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Збаразького 

міського голови і рішеннями Збаразької міської ради, іншими нормативними 

актами та даним Статутом. 

 Зміни і доповнення до цього Статуту приймаються в порядку, встановленому 

для його реєстрації. 

1.10. Найменування підприємства: 

      повне – Комунальне підприємство "Збаразьке міське комунальне 

архітектурно-планувальне бюро"; 

      скорочене – КП "Збаразьке міське КАПБ". 

1.11. Місце знаходження підприємства. 

       Україна, Тернопільська область, м. Збараж, вул. Данила  Галицького, 91 

(І поверх). 

 Права і відносини підприємства. 

 Підприємство має право: 



 здійснювати діяльність, яка не суперечить законодавству України і 

відповідає предмету його діяльності; 

 вступати в договірні відносини з державними, кооперативними, 

індивідуальними, сімейними, приватними, колективними та іншими 

підприємствами, а також бути посередником між ними для виконання 

робіт, що належать до предмету його діяльності; 

 для виконання робіт, передбачених даним Статутом, створювати філіали, 

структурні підрозділи, затверджувати положення про них з погодженням 

із Збаразькою міською радою; 

 для виконання окремих проектних і геодезичних робіт створювати на 

договірних умовах тимчасові творчі колективи, залучати необхідних 

спеціалістів; 

 від свого імені укладати договори, набувати майнових прав, бути 

позивачем і відповідачем в суді, господарському суді; 

 Підприємство має інші права і інтереси, визначені Законом України. 

 Відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, 

установами, юридичними особами здійснюється на основі договорів, з 

фізичними особами - на основі - заяв. 

 Предмет діяльності підприємства. 

 Предметом діяльності підприємства є: 

 виконання комплексу проектно-планувальних і проектно-вишукувальних 

робіт на будівництво, реконструкцію, реставрацію і капітальний ремонт 

будівель і споруд, встановлення малих архітектурних форм, благоустрою і 

озеленення територій; 

 підготовка архітектурно-планувальних завдань, технічних умов на 

проектування, будівництво, реконструкцію, реставрацію будинків і 

споруд, пам’яток архітектури і містобудування, благоустрій і озеленення 

територій; 

 розробка “Будівельних паспортів”, “Паспортів на проектування” об’єктів 

будівництва, реконструкції і капітального ремонту; 

 виконання проектно-планувальних, інших робіт, пов’язаних з 

регулюванням забудови населених пунктів і територій; 

 розробка проектів зовнішнього і внутрішнього інженерного забезпечення 

об’єктів будівництва, реконструкції і капітального ремонту; 



 розробка проектів інтер’єру, виконання художніх, оформлювально-

дизайнерських, оздоблювальних робіт; 

 виконання робіт по інвентаризації будинків і споруд; 

 виконання інженерно-геодезичних робіт, надання топографо-геодезичних 

матеріалів; 

 підготовка документації по прийняттю будівель в експлуатацію, 

архітектурно-технічних паспортів; 

 розгляд звернень громадян, інших суб’єктів містобудування з питань 

проектування, планування та забудови, надання консультативно-

методичної допомоги; 

 виконання інших послуг у сфері містобудування, архітектури та 

будівництва. 

 Підприємство виконує роботи на замовлення суб’єктів містобудування 

(юридичних та фізичних осіб), інших замовників. 
 
 

 Управління і керівництво підприємством. 

4.1.Управління підприємством здійснюється Збаразькою міською радою. 

 Керівництво підприємством здійснюється начальником, який 

призначається і звільняється Збаразьким міським головою. 

Начальник підприємства: 

 керує діяльністю підприємства, несе відповідальність за виконання 

його функцій; 

 самостійно вирішує питання діяльності підприємства; 

 представляє підприємство в установах, підприємствах і організаціях, 

суді; 

 видає накази по підприємству, організовує і контролює їх виконання; 

 за погодженням зі Збаразьким міським головою формує штат, 

призначає і звільняє з посад працівників підприємства; 

 встановлює форму, систему і розміри оплати праці, а також інші види 

винагород працівників підприємства; 

 розпоряджається коштами підприємства; 

 виконує інші функції, що стосуються підприємства. 

Начальник підприємства без доручення діє від імені підприємства, 

представляє його у відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, 

укладає договори, видає доручення, відкриває в банку рахунки, тощо. 



 Трудовий колектив, його компетенція та повноваження.  

 Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які 

своєю працею беруть участь в його діяльності на основі 

трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що 

регулюють трудові відносини працівників з підприємством. 

 Компетенція та повноваження трудового колективу визначені і 

реалізуються у відповідності з чинним законодавством України. 

 Форма фінансування, кошти, оплата праці. 

 Підприємство утримується за рахунок коштів, що поступають 

від суб’єктів містобудування, інших замовників - як плати за 

виконання робіт, передбачених його діяльністю. 

 Форма господарської діяльності - госпрозрахункова. 
 

 Вартість робіт і послуг визначається у відповідності з діючими 

цінами і тарифами, за цінами і тарифами встановленими 

підприємством самостійно, або на договірних засадах. 

 Форма, система і розміри оплати праці, а також інші види 

винагород працівників встановлюється підприємством 

самостійно за погодженням зі Збаразьким міським головою. 

 Майно підприємства. 

 Майно підприємства - це основні фонди та оборотні кошти, а  

також інші цінності, перелік і вартість яких відображені в 

самостійному балансі підприємства. 

 Підприємство розпоряджається майном на праві оперативного 

управління. 

 Ліквідація і реорганізація підприємства. 

 Ліквідація і реорганізація підприємства проводиться за рішенням 

власника, в порядку передбаченому чинним законодавством України. 

 

 

 

Секретар ради          Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 

 

 


