
 

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  

Ч О Т И Р Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

№ VIII/14/___      від 18 лютого 2021 року 

 

Про внесення змін до рішення  

"Про надання згоди на прийняття до  

комунальної власності територіальної  

громади Збаразької міської ради Збаразької  

обласної комунальної центральної районної  

аптеки №26 із спільної власності територіальних  

громад сіл, селищ, міст Тернопільської області" 
 

Розглянувши лист відділу охорони здоров’я та соціального захисту 

Збаразької міської № 75 від 10 лютого 2022 року та враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки, 

соціально-економічного розвитку та комунальної власності, керуючись 

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Збаразька міська 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 

Внести зміни до рішення №VІІІ/11/105 від 19.11.2021 “Про надання згоди 

на прийняття до комунальної власності територіальної громади Збаразької 

міської ради Збаразької обласної комунальної центральної районної аптеки 

№26 із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Тернопільської області”, виклавши в наступній редакції: 

  1. Надати згоду на прийняття до комунальної власності територіальної 

громади Збаразької міської ради Збаразької обласної комунальної центральної 

районної аптеки №26 із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Тернопільської області. 

2. Ввести в склад засновників Збаразької обласної комунальної 

центральної районної аптеки №26 (код ЄДРПОУ 01979687) Збаразьку міську 

раду (код ЄДРПОУ 04058404). 

3. Збаразькому міському голові утворити комісію для прийняття –

передачі комунального майна, включивши до складу комісії представників 

Тернопільської обласної ради. 

4. У зв’язку із запровадженням принципу екстериторіальності внести 

зміни до адреси Збаразької обласної комунальної центральної районної аптеки 

№26, а саме вказати адресу: Тернопільська обл., Тернопільський р-он, м. 

Збараж, вул. Павлова, 2. 



5. Внести зміни до назви Збаразької обласної комунальної центральної 

районної аптеки №26, а саме вказати назву:  Комунальне підприємство 

“Збаразька міська аптека”. 

6. Затвердити Статут в новій редакції Комунального підприємства 

“Збаразька міська аптека” згідно додатку. 

7. Керівнику Комунального підприємства “Збаразька міська аптека” 

провести державну реєстрацію змін відповідно до законодавства. 

8. Контроль за виконанням покласти постійної комісії міської ради з 

питань бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та комунальної 

власності  

 

Збаразький міський голова                                         Р.С.ПОЛІКРОВСЬКИЙ     


