
 

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  

В О С ЬМ А  С Е С І Я  
 

РІШЕННЯ 

 

№VIIІ/8/9            від 22 червня 2021 року 
 

Про перетворення фельдшерсько-акушерських 

пунктів та фельдшерських пунктів 

комунального некомерційного підприємства  

"Збаразький центр первинної медико-санітарної 

допомоги" Збаразької міської ради в медичні 

пункти тимчасового базування 
 

Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства 

"Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької міської 

ради від 18.05.2021 р. № 608/01-5, враховуючи висновки депутатської комісії 

Збаразької міської ради з питань освіти, медицини, культури, спорту, 

молодіжної політики, сім’ї, туризму, духовності та соціального захисту 

населення, керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Перетворити фельдшерсько-акушерські пункти та фельдшерські 

пункти комунального некомерційного підприємства "Збаразький центр 

первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької міської ради в медичні 

пункти тимчасового базування (згідно Додатку). 

2. Старостам відповідних сіл забезпечити утримання та належний стан 

медичних пунктів тимчасового базування для здійснення прийому пацієнтів. 

 

 

Збаразький міський голова           Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 
 

 

 

 



Додаток 1 
 

рішення Збаразької  міської ради 

№VIII/8/9  від 22 червня 2021 року 
 

Перелік 

фельдшерсько-акушерський пунктів та фельдшерських пунктів, які 

реорганізовуються в медичні пункти тимчасового базування 
 

1. Фельдшерсько-акушерський пункт села Залужжя в медичний пункт 

тимчасового базування села Залужжя за адресою: вул. Збаразька, 1А, село 

Залужжя. 

2. Фельдшерсько-акушерський пункт села Синява в медичний пункт 

тимчасового базування села Синява за адресою: вул. Джули, 1, село Синява. 

3. Фельдшерсько-акушерський пункт села Вищі Луб’янки в медичний 

пункт тимчасового базування села Вищі Луб’янки за адресою: вул. Франка, 73, 

село Вищі Луб’янки. 

4. Фельдшерсько-акушерський пункт села Киданці в медичний пункт 

тимчасового базування села Киданці за адресою: вул. Франка, 9, село Киданці. 

5. Фельдшерсько-акушерський пункт села Решнівка в медичний пункт 

тимчасового базування села Решнівка за адресою: вул. Франка, 35, село 

Решнівка. 

6. Фельдшерський пункт села Базаринці в медичний пункт тимчасового 

базування села Базаринці за адресою: вул. Хмельницького, 29, село Базаринці. 

7. Фельдшерський пункт села Тарасівка в медичний пункт тимчасового 

базування села Тарасівка за адресою: вул. Довга, 22, село Тарасівка. 

8. Фельдшерський пункт села Малий Глибочок в медичний пункт 

тимчасового базування села Малий Глибочок за адресою: вул. В. Великого, 30, 

село Малий Глибочок. 

9. Фельдшерський пункт села Чорний Ліс в медичний пункт тимчасового 

базування села Чорний Ліс за адресою: вул. Франка, 30, село Чорний Ліс. 

10. Фельдшерський пункт села Капустинці в медичний пункт 

тимчасового базування села Капустинці за адресою: вул. Молодіжна, 41, село 

Капустинці. 

11. Фельдшерський пункт села Красносільці в медичний пункт 

тимчасового базування села Красносільці за адресою: вул. Кирикова, 37, село 

Красносільці. 

12. Фельдшерський пункт села Мусорівці в медичний пункт тимчасового 

базування села Мусорівці за адресою: вул. Мельниччина, 21А, село Мусорівці. 

13. Фельдшерський пункт села Старий Збараж в медичний пункт 

тимчасового базування села Старий Збараж за адресою: вул. Старозбаразька, 

142, село Старий Збараж. 

14. Фельдшерський пункт села Верняки в медичний пункт тимчасового 

базування села Верняки за адресою: вул. Завальна, 51, село Верняки. 

15. Фельдшерський пункт села Ліски в медичний пункт тимчасового 

базування села Ліски за адресою: вул. Морозенка-бічна, 1, село Ліски. 

16. Фельдшерський пункт села Івашківці в медичний пункт тимчасового 

базування села Івашківці за адресою: вул. Б. Вишнівецького, 50, село Івашківці. 



17. Фельдшерський пункт села Зарубинці в медичний пункт тимчасового 

базування села Зарубинці за адресою: вул. Шевченка, 27, село Зарубинці. 

18. Фельдшерський пункт села Розношинці в медичний пункт 

тимчасового базування села Розношинці за адресою: вул. Церковна, 3, село 

Розношинці. 

19. Фельдшерський пункт села Добромірка в медичний пункт 

тимчасового базування села Добромірка за адресою: вул. Л. Українки, 42, село 

Добромірка. 

20. Фельдшерський пункт села Шили в медичний пункт тимчасового 

базування села Шили за адресою: вул. Шевченка, 42, село Шили. 

21. Фельдшерський пункт села Діброва в медичний пункт тимчасового 

базування села Коршемки за адресою: вул. Ковпака, 15, село Діброва. 

22. Фельдшерський пункт села Синягівка в медичний пункт тимчасового 

базування села Синягівка за адресою: вул. Л. Українки, 42, село Синягівка. 

23. Фельдшерський пункт села Іванчани в медичний пункт тимчасового 

базування села Іванчани за адресою: вул. Нова, 2, село Іванчани. 

24. Фельдшерський пункт села Мала Березовиця в медичний пункт 

тимчасового базування села Мала Березовиця за адресою: вул. Центральна, 55, 

село Мала Березовиця. 

25. Фельдшерський пункт села Новий Рогівець в медичний пункт 

тимчасового базування села Новий Рогівець за адресою: вул. Б. Хмельницького, 

82, село Новий Рогівець. 

26. Фельдшерський пункт села Карначівка в медичний пункт тимчасового 

базування села Карначівка за адресою: вул. Залізнична, 2, село Карначівка.  

27. Фельдшерський пункт села Травневе в медичний пункт тимчасового 

базування села Травневе за адресою: вул. Дружби, 70, село Травневе. 

28. Фельдшерський пункт села Кретівці в медичний пункт тимчасового 

базування села Кретівці за адресою: вул. Дружби, 5, село Кретівці. 

29. Фельдшерський пункт села Новики в медичний пункт тимчасового 

базування села Новики за адресою: вул. Нова, 14, село Новики. 

30. Фельдшерський пункт села Чумалі в медичний пункт тимчасового 

базування села Чумалі за адресою: вул. Шевченка, 51, село Чумалі. 

31. Фельдшерський пункт села Шимківці (Бабії) в медичний пункт 

тимчасового базування села Шимківці за адресою: вул. Миру, 23, село Бабії. 

32. Фельдшерський пункт села Болязуби в медичний пункт тимчасового 

базування села Болязуби за адресою: вул. Молодіжна, 8, село Болязуби. 

33. Фельдшерський пункт села Хоми в медичний пункт тимчасового 

базування села Хоми за адресою: вул. Франка, 22, село Хоми. 

34. Фельдшерський пункт села Чеснівський Раковець в медичний пункт 

тимчасового базування села Чеснівський Раковець за адресою: вул. Центральна, 

49, село  Чеснівський Раковець. 

35.  Фельдшерський пункт села Олишківці в медичний пункт тимчасового 

базування села Олишківці за адресою: вул. Шевченка, 19В, село Олишківці. 
 

Секретар ради                                                                         Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 


