
 
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  

ОД И Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  

Д РУ Г Е  З АС І Д А Н Н Я  

РІШЕННЯ 

 

№VIIІ/11/100              від 19 листопада 2021 року 

 

Про надання згоди на передачу в оренду майна 

комунальної власності та включення об’єкту  

до Переліку першого типу об’єктів оренди 

 

Розглянувши клопотання управління освіти, молоді та спорту Збаразької 

міської ради від 05.11.2021 №1114/01-06, відповідно до статті 6 Закону України 

від 03.10.2019 №157-ІХ "Про оренду державного та комунального майна", 

пункту 20 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна від 

03.06.2020 № 483, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, 

рішення Збаразької міської ради від 05 березня 2021 року № VIII/6/50 "Про 

уповноваження Управління регіонального розвитку", керуючись статтями 26, 60 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки 

та рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету, економіки, 

соціально-економічного розвитку та комунальної власності, Збаразька міська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати згоду на передачу в оренду нежитлове приміщення, площею 

29,1 м 2 , що знаходиться за адресою вул. Родини Білинських, 2, м. Збараж, 

Тернопільська обл., у будівлі опорного закладу "Збаразька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1"Збаразької міської ради, зазначеного в додатку до 

даного рішення.  

2. Включити зазначений об’єкт до Переліку першого типу об’єктів оренди 

комунальної власності Збаразької міської ради, щодо яких прийнято рішення 

про передачу в оренду на аукціоні.  

3. Управлінню регіонального розвитку Збаразької міської ради, як органу, 

уповноваженому Збаразькою міською радою на здійснення функцій 

орендодавця, здійснити дії щодо передачі в оренду об’єкта комунальної 

власності, зазначеного в пункті 1 даного рішення, в порядку, передбаченому 



Законом України від 03.10.2019 №157-ІХ "Про оренду державного та 

комунального майна".  

4. Управлінню регіонального розвитку Збаразької міської ради 

оприлюднити інформацію про включення об’єкта оренди до Переліку першого 

типу на офіційному сайті Збаразької міської ради. 

 

 

Збаразький міський голова       Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



Додаток 1 

рішення Збаразької міської ради 

від 19.11.2021 №VIII/11/__ 

 

 

Перелік об’єктів майна комунальної власності, 

що включені до переліку першого типу та підлягають передачі в оренду 

через проведення аукціону 

 

№ 

п/п 

Характерист

ика об’єкта 

оренди 

Місцезнахо

дження  

об’єкта 

оренди 

Площа 

об’єкта 

оренди 

Інформація про 

цільове 

призначення 

об’єкта оренди 

Балансоут

римувач 

Орендодаве

ць 

1 Нежитлове 

приміщення 

будівлі 

опорного 

закладу 

"Збаразька 

загальноосві

тня школа І-

ІІІ ступенів 

№ 1 

"Збаразької 

міської ради 

Тернопіль

ська обл., 

м. 

Збараж, 

 вул. 

Родини 

Білинськ

их, 2 

29,1 

м2 

Проведення 

гурткової роботи 

з хореографії. 

Відповідно до п. 

29 Порядку 

передачі в оренду 

державного та 

комунального 

майна об’єкт 

використовується 

для надання 

послуг, 

пов’язаних із 

забезпеченням та 

обслуговуванням 

діяльності 

закладу освіти, 

здобувачів освіти 

та його 

працівників  

Управлін

ня 

освіти, 

молоді та 

спорту 

Збаразьк

ої міської 

ради 

Управлінн

я 

регіональ

но ре 

розвитку 

Збаразької 

міської 

ради 

 

 

Секретар ради       Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 

 


