
 
 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  

 ДВАДЦ Я ТА  С Е С І Я  

  

РІШЕННЯ 

 

№ VIII/20/27              від 23 грудня 2022 року 

 

Про затвердження  

Меморандумів про співпрацю 
 

 

Враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань законності, 

правової політики, регламенту, місцевого самоврядування, підприємництва та 

прав споживачів, з метою впровадження розвитку та організації волонтерства 

Товариства Червоного Хреста в Збаразькій громаді, встановлення партнерських 

відносин, координації та організації спільної діяльності Збаразької міської ради та 

Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, 

співробітництва та консолідації зусиль у сфері надання універсальних та інших 

послуг поштового зв’язку, з метою підвищення рівня публічної безпеки та 

порядку, охорони прав і свобод людини та протидії злочинності на території 

Збаразької територіальної громади, керуючись Законом України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", з метою надання гуманітарної допомоги громадянам 

України,  міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити Меморандум про співпрацю між Збаразькою міською радою 

та Головним управлінням Держпродспоживслужби в Тернопільській області" 

(додається). 

 2. Затвердити Меморандум про співпрацю між Збаразькою міською радою 

та Збаразькою районною організацією Товариства Червоного Хреста" від 

01 березня 2022 року (додається). 

3. Затвердити Меморандум про співпрацю між Збаразькою міською радою 

та Тернопільською дирекцією АТ "Укрпошта" від 04 жовтня 2022 року 

(додається). 



4. Затвердити Меморандум про співпрацю та партнерство між Збаразькою 

міською радою та Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській 

області (додається). 

5. Затвердити Меморандум про співпрацю між Збаразькою міською радою 

та Філією Медейр в Україні (додається). 

6. Затвердити Меморандум про співпрацю та партнерство між Збаразькою 

міською радою та громадською організацією "Агенція інвестиційного розвитку 

громад і територій" (додається). 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з 

питань законності, правової політики, регламенту, місцевого самоврядування, 

підприємництва та прав споживачів. 
 

 

Збаразький міський голова              Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 


