
 

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

№ VIII/20/__           від 23 грудня 2022 року 

Про затвердження передавальних  

актів реорганізованих та ліквідованих 

закладів освіти Збаразької міської ради 
  

Заслухавши голову ліквідаційної комісії/комісій з реорганізації закладів 

освіти Збаразької міської ради Анатолія Качку, розглянувши передавальні акти, 

відповідно до статей 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу 

України, статті 59 Господарського кодексу України, статей 104, 107 Цивільного 

кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", враховуючи рішення 

Збаразької міської ради Тернопільської області від 02 вересня 2022 року 

№№VIII/18/5-VIII/18/10, висновки та рекомендації постійної депутатської 

комісії з питань освіти, медицини, культури, спорту, молодіжної політики, 

сім’ї, туризму, духовності та соціального захисту населення, міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації 

шляхом приєднання закладу загальної середньої освіти "Решнівська гімназія" 

Збаразької міської ради Тернопільської області до закладу загальної середньої 

освіти "Шимковецька гімназія" Збаразької міської ради Тернопільської області, 

що додається (додаток 1). 

2. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації  

шляхом приєднання закладу загальної середньої освіти "Шилівська гімназія" 

Збаразької міської ради Тернопільської області до Нижчелуб’янківського ліцею 

Збаразької міської ради Тернопільської області, що додається (додаток 2). 

3. Затвердити акт приймання-передачі  основних засобів,  матеріальних 

цінностей, ділової документації закладу загальної середньої освіти 

"Олишковецька початкова школа"  Збаразької міської ради Тернопільської 

області, складений комісією з реорганізації  шляхом приєднання закладу 

загальної середньої освіти "Олишковецька початкова школа"  Збаразької 

міської ради Тернопільської області до Зарудянського ліцею Збаразької міської 

ради Тернопільської області, що додається (додаток 3). 

4. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації  

шляхом приєднання закладу загальної середньої освіти "Болязубська початкова 

школа"  Збаразької міської ради Тернопільської області до Колодненського 



ліцею Збаразької міської ради Тернопільської області, що додається (додаток 

4). 

5. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації  

шляхом приєднання закладу загальної середньої освіти "Зарубинська гімназія" 

Збаразької міської ради Тернопільської області до Доброводівського ліцею ім. 

Олександра Смакули Збаразької міської ради Тернопільської області, що 

додається (додаток 5). 

6. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації  

шляхом приєднання закладу загальної середньої освіти "Капустинська гімназія" 

Збаразької міської ради Тернопільської області до Збаразького ліцею № 1 

Збаразької міської ради Тернопільської області, що додається (додаток 6). 

7. Затвердити передавальний акт, складений ліквідаційною комісією з 

припинення закладу загальної середньої освіти з дошкільними групами 

"Старозбаразька початкова школа" Збаразької  міської ради шляхом ліквідації 

(додаток 7). 

8. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голову ліквідаційної 

комісії/комісій з реорганізацій закладів освіти Збаразької міської ради  

(Анатолій КАЧКА). 

 

 

  

Збаразький міський голова           Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 


