
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

№ VIII/20/___        від 23 грудня 2022 року 
   

 

Про припинення права оперативного  

управління та передачу в оперативне 

управління майна комунальної власності  

 

З метою впорядкування та ефективного використання майна комунальної 

власності, що належить Збаразькій міській територіальній громаді в особі 

Збаразької міської ради, враховуючи клопотання Збаразької дитячо-юнацької 

спортивної школи від 11 жовтня 2022 року № 01-22,  листи Збаразького ліцею 

№ 1 Збаразької міської ради від 14 листопада 2022 року № 160/01-13, 

управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради від 15 листопада 

2022 року № 963/01-06,  керуючись статтями 26, 60 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні",  статтею 137 Господарського кодексу 

України, 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. Припинити право оперативного управління за Збаразьким ліцеєм № 1 

Збаразької міської ради (код ЄДРПОУ - 21161204) та вилучити частину об’єкта 

нерухомого майна (будівлі школи) – нежитлові приміщення 1-54, площею 5,5 

кв.м., 1-55, площею 41,1 кв.м., 1-56, площею 4,8 кв.м.,  1-57, площею 1,8 кв.м., 

1-58, площею 2,4 кв.м., 1-59, площею 7,0 кв.м., 1-60, площею 18,1 кв.м., 1-61, 

площею 183,5 кв.м., розташовані за адресою: вул. Шевченка, буд. № 1,                  

м. Збараж Тернопільської обл., загальною площею 264,2 кв.м., що є 

комунальною власністю Збаразької міської ради. 

2. Закріпити за Збаразькою дитячо-юнацькою спортивною школою (код 

ЄДРПОУ - 2359836) на праві оперативного управління частину об’єкта 

нерухомого майна (будівлі школи) – нежитлові приміщення 1-54, площею 5,5 

кв.м., 1-55, площею 41,1 кв.м., 1-56, площею 4,8 кв.м.,  1-57, площею 1,8 кв.м., 

1-58, площею 2,4 кв.м., 1-59, площею 7,0 кв.м., 1-60, площею 18,1 кв.м., 1-61, 

площею 183,5 кв.м., розташовані за адресою: вул. Шевченка, буд. № 1,                 

м. Збараж Тернопільської обл., загальною площею 264,2 кв.м., що є 

комунальною власністю Збаразької міської ради. 

3. Створити комісію з приймання-передачі приміщень у складі згідно з 

додатком. 

4. Комісії з приймання-передачі приміщень провести приймання-

передачу у встановленому законодавством порядку, підготувати та подати на 

затвердження Збаразькому міському голові акт приймання-передачі.  



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Анатолій 

КАЧКА). 

 

Збаразький міський голова           Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 
  



Додаток 1 

рішення Збаразької міської ради 

від 23 грудня 2022 року № VIII/20/__ 

 

 

 

Склад комісії з приймання-передачі приміщень 

 

КАЧКА 

Анатолій Ярославович 
– заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова Комісії 

 

ФЛІНТА 

Володимир Вікторович 
– начальник управління освіти, молоді та спорту 

Збаразької міської ради, секретар Комісії 

 

Члени комісії 

БОГАТЮК 

Оксана Миколаївна 
–  директор Збаразького ліцею № 1 Збаразької 

міської ради 

   

ПАТРОНИК 

Ігор Іванович 

– директор Збаразької дитячо-юнацької спортивної 

школи 

   

ТАБАКА 

Ірина Володимирівна 
– головний спеціаліст-бухгалтер фінансово-

господарського відділу управління освіти, молоді 

та спорту Збаразької міської ради 

 

КАЛАЧИК 

Микола Дмитрович 

– спеціаліст І категорії-бухгалтер фінансово-

господарського відділу управління освіти, молоді 

та спорту Збаразької міської ради 

 

 

 

Секретар ради       Роман НАПОВАНЕЦЬ 

 

 


