
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я   

Ш І С Т Н А Д Ц Я Т А  С Е С І Я  

 

ПРОТОКОЛ №19 
 

10 березня 2022 року             м. Збараж 
  

Пленарне засідання шістнадцятої сесії відкриває та веде Збаразький 

міський голова Полікровський Р.С. На пленарне засідання шістнадцятої сесії 

міської ради VIIІ скликання, із 26 обраних депутатів, прибуло 18 депутатів 

(Додаток №1). Пленарне засідання шістнадцятої сесії оголошується відкритим.  

Виконується Державний Гімн України.  
 

Для продовження роботи сесії перевірено кворум лічильної комісії.  

Присутні три члени лічильної комісії: Багрій П.Ф., Боднар С.М., Флінта В.В. 
 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного шістнадцятої сесії міської 

ради VIIІ скликання за основу — Збаразького міського голову 

Полікровського Р.С. 

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова) 

1. Про передачу пам'ятника на баланс ДНЗ "Тернопільський професійний 

коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою". 

2. Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства "Збаразька центральна лікарня" Збаразької міської ради за 2022рік. 

3. Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" 

Збаразької міської ради за 2022 рік. 

4. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства "Збаразький центр первинної медико-санітарної 

допомоги" Збаразької міської ради за 2021 рік. 



5. Про затвердження програми підтримки комунального підприємства 

"Збаразький центральна аптека" на 2022-2025 роки. 

6. Про внесення змін до Програми розвитку та вдосконалення функціонування 

ринку з продажу продовольчих та непродовольчих  товарів у м. Збараж на 2021-

2025 роки. 

7. Про здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах 

воєнного стану. 

8. Про внесення змін до Збаразького міського бюджету на 2022 рік. 

9. Про укладення контракту. 

10. Про затвердження програми відшкодування додаткових витрат на  послугу з 

поводження з побутовими відходами на 2022 рік 

Різне. 

ВИСТУПИВ: Збаразький міський голова Полікровський Р.С. з пропозицією 

затвердити порядок денний в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: Про затвердження порядку денного в цілому 

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова) 

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

 

СЛУХАЛИ: Про передачу пам'ятника на баланс ДНЗ "Тернопільський 

професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" — 

начальника ДНЗ "Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою 

та фізичною підготовкою", полковник Ластовицького В.В., котрий зачитав 

проєкт рішення. 

В обговоренні взяли участь: Боднар С.М., Напованець Р.П., Багрій П.Ф., 

Полікровський Р.С., Чорна Л.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: (17 депутатів та міський голова) 

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/16/1 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства "Збаразька центральна лікарня" Збаразької 



міської ради за 2022 рік — секретаря Збаразької міської ради Напованця Р.П., 

котрий зачитав проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 17 депутатів та міський голова) 

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/16/2 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства "Збаразький центр первинної медико-

санітарної допомоги" Збаразької міської ради за 2022 рік — секретаря 

Збаразької міської ради Напованця Р.П., котрий зачитав проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 17 депутатів та міський голова) 

ЗА — 18; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/16/3 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства "Збаразький центр первинної 

медико-санітарної допомоги" Збаразької міської ради за 2021 рік — секретаря 

Збаразької міської ради Напованця Р.П., котрий зачитав проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 18 депутатів та міський голова) 

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/16/4 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми підтримки комунального 

підприємства "Збаразький центральна аптека" на 2022-2025 роки — 

секретаря Збаразької міської ради Напованця Р.П., котрий зачитав проєкт 

рішення. 

В обговоренні взяли участь: Кипибіда М.Є., Шиметило І.П., Боднар С.М., 

Напованець Р.П., Рудан А.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 18 депутатів та міський голова) 

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 



Прийнято рішення №VIIІ/16/5 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку та вдосконалення 

функціонування ринку з продажу продовольчих та непродовольчих  товарів у 

м. Збараж на 2021-2025 роки — директора міського комунального 

підприємства "Збаразький ринок "Оболоня" Дмитришина І.В., котрий зачитав 

проєкт рішення. 

В обговоренні взяли участь: Кипибіда М.Є., Дмитришин І.В., Шиметило І.П., 

Боднар С.М., Напованець Р.П., Рудан А.М., Чорна Л.І., Дмитришин Ю.В., 

Полікровський Р.С. 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 18 депутатів та міський голова) 

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/16/6 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг в 

умовах воєнного стану — керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету Присяжнюка О.А., котрий зачитав проєкт рішення. 

В обговоренні взяли участь: Кипибіда М.Є., Присяжнюк О.А., Боднар С.М., 

Рудан А.М., Багрій П.Ф., Флінта В.В., Чорна Л.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 18 депутатів та міський голова) 

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/16/7 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Збаразького міського бюджету на 2022 рік 

— начальника фінансового управління Збаразької міської ради Шиметило І,П., 

котра зачитала проєкт рішення. 

В обговоренні взяли участь: Флінта В.В., Шиметило І.П., Кипибіда М.Є., 

Дмитришин Ю.В., Боднар С.М., Рудан А.М., Чорна Л.І., Полікровський Р.С. 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 18 депутатів та міський голова) 

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/16/8 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 



СЛУХАЛИ: Про укладення контракту — секретаря Збаразької міської ради 

Напованця Р.П., котрий зачитав проєкт рішення. 

В обговоренні взяли участь: Флінта В.В., Кипибіда М.Є., Дмитришин Ю.В., 

Боднар С.М., Напованець Р.П., Рудан А.М., Полікровський Р.С. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 18 депутатів та міський голова) 

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/16/9 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми відшкодування додаткових 

витрат на  послугу з поводження з побутовими відходами на 2022 рік — 

начальника регіонального управління Збаразької міської ради Берекету Г.В., 

котра зачитала проєкт рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( 18 депутатів та міський голова) 

ЗА — 19; ПРОТИ — 0; УТРИМАЛИСЯ — 0; 

Прийнято рішення №VIIІ/16/10 (додається). 

Список поіменного голосування додається. 

 

Збаразький міський голова Полікровський Р.С. подякував усім за 

співпрацю. 

Сесія завершила свою роботу. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

 

Збаразький міський голова     Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 
 

Секретар міської ради     Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 


