
 
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII СКЛИКАННЯ 

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

№ VIII/20/31         від 23 грудня 2022 року 

Про передачу на баланс  

комунального майна 

 

 Керуючись статтями 26, 60 Законом України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", враховуючи клопотання Збаразького міського 

комунального підприємства "Збараж" від 20.09.2022 № 146 "Про передачу на 

баланс Збаразького МКП "Добробут" приміщень гаражів", від 26.09.2022             

№ 147 "Щодо передачі протирадіаційного приміщення", рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань бюджету, економіки, соціально-економічного 

розвитку та комунальної власності, з метою забезпечення раціонального та 

ефективного використання комунального майна, Збаразька міська рада 

 

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати з балансу Збаразького міського комунального підприємства 

"Збараж" на баланс Збаразького міського комунального підприємства по 

благоустрою "Добробут" гаражі, які знаходяться на території комунальних 

підприємств по вул. Д. Галицького, 91 в м. Збараж в правому блоці гаражів, а 

саме гаражі площею 53,3 м² (гараж VIII), площею 29,4 м² (гараж VII) та 

площею 27,4 м² (гараж VI). 

2. Збаразькому міському голові утворити комісію щодо прийому-

передачі майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, якій скласти акт 

приймання-передачі та подати його на затвердження виконавчого комітету 

міської ради. 

3. Передати з балансу Збаразького міського комунального підприємства 

"Збараж" на баланс управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради 

протирадіаційне укриття, що знаходиться в підвальному приміщенні будівлі 

Збаразького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 "Калинонька" 

Збаразької міської ради, площею 186,5 м², що знаходиться за адресою:                       

м. Збараж, вул. Грушевського, 68. 

4. Збаразькому міському голові утворити комісію щодо прийому-

передачі майна, зазначеного в пункті 3 цього рішення, якій скласти акт 

приймання-передачі та подати його на затвердження виконавчого комітету 

міської ради. 



 

5. Рішення Збаразької міської ради від 05 січня 2006 року № 1392 "Про 

передачу на баланс МКП "Добробут" визнати таким, що втратило чинність. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економіки,  соціально-економічного розвитку 

та комунальної власності. 

 

 Збаразький міський голова                                     Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 


