
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

________________________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ЗБАРАЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 10.06.2021 року № 151

Про скликання чергової
 восьмої сесії восьмого
скликання міської ради

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

1.  Скликати чергову восьму сесію восьмого скликання міської  ради
22 червня 2021 року о 10.00 год. в приміщенні актового залу за адресою
м. Збараж м-н Івана Франка, 1.

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

       
1. Звіт про виконання міського бюджету Збаразької громади за І квартал
2021 року.
2. Про внесення змін до Збаразького міського бюджету на 2021 рік.
3. Про Бюджетний регламент Збаразької міської ради.
4. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального
некомерційного  підприємства  "Збаразька  центральна  лікарня"  Збаразької
міської ради за І квартал 2021 року.
5. Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного
підприємства  "Збаразька  центральна лікарня"  Збаразької  міської  ради на
2021 рік.
6.  Про  дозвіл  комунальному  некомерційному  підприємству  "Збаразька
центральна лікарня" Збаразької міської ради на списання обладнання.
7.  Про затвердження Положення “Про цільовий фонд Збаразької  міської
ради”.
8. Про внесення змін до Програми соціальної підтримки малозахищених
верств населення "Турбота" Збаразької міської ради на 2021-2025 роки.



9.  Про  встановлення  вартісного  критерію  розмежування  необоротних
активів.
10.  Про  передачу  товарно-матеріальних  цінностей  комунальній  установі
"Публічна бібліотека Збаразької міської ради".
11.  Про внесення змін до рішення міської  ради від 09 квітня 2021 року
№VIIІ/7/27 "Про дозвіл на створення органу самоорганізації населенняVIIІ/7/27  "Про  дозвіл  на  створення  органу  самоорганізації  населення
"Вуличний комітет "Струмок".
12. Про доповнення переліку Першого типу об’єктів оренди комунальної
власності .
13.  Про  внесення  змін  до  програми  підтримки  комунального
некомерційного  підприємства  “Збаразький  центр  первинної  медико-
санітарної допомоги” Збаразької міської ради на 2021-2022 роки.
14.  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.
15.  Про  вилучення  з  оперативного  управління  нежитлових  приміщень
комунального некомерційного підприємства “Збаразький центр первинної
медико-санітарної допомоги” Збаразької міської ради.
16.  Про  передачу  в  оперативне  управління  нежитлових  приміщень
комунальному некомерційному підприємству “Збаразький центр первинної
медико-санітарної допомоги” Збаразької міської ради.
17. Про передачу в оперативне управління майна.
18.  Про  затвердження  Положення  про  проведення  конкурсу  на  посади
директора  та  педагогічних  працівників  комунальної  установи
"Інклюзивно  -  ресурсний  центр"  Збаразької  міської  ради  Тернопільської
області.
19. Про співфінансування проєкту "Капітальний ремонт даху спортивного
залу  опорного  закладу  "Доброводівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів" Збаразької міської ради Тернопільського району в с. Добриводи
по вул. Шкільна, 6".
20. Про затвердження програми захисту населення і територій Збаразької
громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
на 2021-2024 роки/
21. Про укладення додаткового узгодженого рішення про співпрацю.
22. Про затвердження передавального акту Доброводівської сільської ради.
23. Про затвердження передавального акту Карначівської сільської ради.
24. Про затвердження передавального акту Колодненської сільської ради.
25. Про затвердження передавального акту Залужанської сільської ради.
26. Про затвердження передавального акту Чернихівецької сільської ради.
27. Про затвердження передавального акту Стриївської сільської ради.
28. Про затвердження Програми фінансової підтримки Збаразької міської
комунальної кіновідеомережі Збаразької міської ради на 2021 рік.
29. Про затвердження передавального акту Максимівської сільської ради.



30. Про внесення змін до програми фінансової підтримки Комунального
некомерційного  підприємства  “Максимівська  лікарня”  Збаразької  міської
ради на 2021 рік.
31.  Про  затвердження  звіту  про  виконання  фінансового  плану
комунального  некомерційного  підприємства  "Збаразька  центральна
лікарня" Збаразької міської ради за І квартал 2021 року
32. Інші питання господарської діяльності міської ради.
33.Розгляд заяв громадян .

Збаразький міський голова                     Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ



ВНУТРІШНІ ВІЗИ

Секретар ради
10.06.2021

________________ Напованець Р.П.

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету
10.06.2021

________________ Присяжнюк О.А.

Начальник загального відділу
10.06.2021

________________ Житко П.В.

 


