
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

________________________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ЗБАРАЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 15.01.2021 року № 19

Про скликання чергової
 четвертої сесії восьмого
скликання міської ради 

Керуючись ст. 42, ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

1. Скликати чергову четверту сесію восьмого скликання міської ради 27 січня 2021 року
о 10.00 год. в приміщенні залу Збаразької районної ради (м. Збараж м-н Івана Франка, 1).

   2.  Запропонувати  сесії  міської  ради  на  своєму  пленарному  засіданні  розглянути
питання:

       
1.  Про звернення до Верховної  Ради України,  Президента  України та  Кабінету Міністрів
України щодо тарифів на газ.
2. Про звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо передачі
будівлі Енергокорпусу у власність Збаразької громади.
3.Про створення відділ культури Збаразької міської ради та затвердження положення. 
4.Про прийняття  в  прав  засновника  Збаразького районного центру  соціальних  служб для
сімей, дітей та молоді.
5.Про створення Управління економіки та залучення інвестицій та затвердження положення. 
6.Про створення відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради та
затвердження положення. 
7. Про затвердження фінансового плану КНП «Збаразький ЦПМСД» Збаразької міської ради
на 2021 рік.
8.  Про  затвердження  Програми  підтримки  комунального  некомерційного  підприємства
«Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги» Збаразької міської ради на 2021-
2022 роки .
9.Про затвердження Програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання
інфекціям,  пов’язаним  з  наданням  медичної  допомоги  у  комунальному  некомерційному
підприємстві “Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги” Збаразької міської
ради на 2021 – 2022 роки. 
10.  Про  затвердження  Цільової  соціальної  програми  забезпечення  пожежної  безпеки
Збаразької територіальної громади на 2021 – 2025 роки.
11. Про затвердження Програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на
території Збаразької громади Тернопільської області на2021, 2022 та 2023 роки.
12.  Про  затвердження  Програми  фінансової  підтримки  комунального  некомерційного
підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької міської ради..



13. Про затвердженням нової редакції Статуту комунального некомерційного підприємства
"Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької міської ради.
14.  Про  створення  комунальної  установи  "Центр  надання  соціальних  послуг”  Збаразької
міської ради та затвердження його Статуту.
15.  Про  затвердження  Положення  про  призначення  стипендій  кращим  спортсменам
Збаразької громади. 
16. Про затвердження цільової програми індивідуального житлового будівництва "Власний
дім" на 2021 рік.
17. Розгляд заяв громадян міста.
18. Інші питання господарської діяльності міської ради.

 Міський голова                                                                    Р.С. Полікровський


