
Порядок денний  комісії 

№ Зміст питання Доповідачі 

 

1. 

Про укладення додаткового узгодженого рішення про 

співпрацю 
Петрієва А. 

2. Про укладання Угоди про спільну діяльність з питань 

надання адміністративних послуг у сфері державної 

реєстрації громадських формувань та статутів 

територіальних громад через Центр надання 

адміністративних послуг Збаразької міської ради 

Петрієва А. 

3. Про затвердження змін та доповнень до Переліку 

адміністративних послуг, які надаються через відділ 

“ЦНАП” Збаразької міської ради 

Петрієва А. 

4. Про облаштування позначенням «Центр Дії” відділу 

“Центр надання адміністративних послуг” Збаразької 

міської ради 

Петрієва А. 

5.   

6. Про внесення змін в рішення сесії №VІІІ/4/22 від 

27.01.2021 року 
 

7. Про затвердження Положення про архівний відділ 

Збаразької міської ради 
 

8. Про перейменування вулиць  

9. Про внесення змін до рішення сесії Збаразької міської 

ради від 24.12.2020 року №VIII/3/32 
 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 09 

квітня 2021 року №VIIІ/7/27 “Про дозвіл на створення 

органу самоорганізації населення “Вуличний комітет 

“Струмок” 

 

11. Про дозвіл на створення органу самоорганізації 

населення "Вуличний комітет "Перлина" 
 

12. Про внесення змін до місцевої програми стимулювання 

громадян, направлених Збаразьким районним 

територіальним центром комплектування та соціальної 

підтримки для проходження військової служби за 

контрактом у Збройні Сили України на 2021-2023 роки 

 

13. Про внесення змін до Положення про управління 

економіки та залучення інвестицій Збаразької міської 

ради 

 

14.  Програма захисту населення і територій Збаразької 

громади від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2021-2024 роки 

 

15.  Про уповноваження Збаразького МКП по благоустрою 

«Доборобут» 
 

16. Про передачу майна  

17. Про уповноваження Збаразького МКППОБ «Добробут» 

на створення структурного підрозділу – відділу 

пожежної безпеки 

 

18. Про реєстраційні дії щодо  місця проживання  

19. Про внесення змін до Плану діяльності  Збаразької 

міської ради з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2021 рік 

 

20. Про затвердження меморандумів  

21. Про внесення змін до складу виконавчого комітету  

22. Про виготовлення печаток  

23. Про доповнення  Положення про старосту  

24. Про здійснення нотаріальних дій  

 


