
 

 

 

З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  

Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І  

 

V I I І  С К Л И К А Н Н Я  

Д РУ ГА  С Е С І Я  
 

 РІШЕННЯ 
        

№ VIIІ/2/3                                                                           від 15 грудня 2020 року 

 

Про внесення змін рішення міської ради 

від 04.12.2020 № VІІІ/1/4 "Про затвердження 

Положення про постійні комісії Збаразької 

міської ради VIII скликання, їх кількісний 

та персональний склад" 

 
 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та у 

зв’язку із набуттям депутатських повноважень Біркової І.Р., Дреніцького П.С., 

Кушлак Н.М., сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в додаток 2 до рішення міської ради від 04.12.2020 

№ VІІІ/1/4 "Про затвердження Положення про постійні комісії Збаразької міської 

ради VIII скликання, їх кількісний та персональний склад" вивівши Гвязду Ольгу 

Дмитрівну і Качку Анатолія Ярославовича зі складу постійної комісії міської 

ради з питань освіти, медицини, культури, спорту, молодіжної політики, сім’ї, 

туризму, духовності та соціального захисту населення. 

2. Внести зміни в додаток 2 до рішення міської ради від 04.12.2020 

№ VІІІ/1/4 "Про затвердження Положення про постійні комісії Збаразької міської 

ради VIII скликання, їх кількісний та персональний склад" ввівши Біркову Ірину 

Ростиславівну і Древніцького Павла Стефановича у склад постійної комісії 

міської ради з питань освіти, медицини, культури, спорту, молодіжної політики, 

сім’ї, туризму, духовності та соціального захисту населення. 

3.  Внести зміни в додаток 2 до рішення міської ради від 04.12.2020 



№ VІІІ/1/4 "Про затвердження Положення про постійні комісії Збаразької міської 

ради VIII скликання, їх кількісний та персональний склад" вивівши Гіжовську 

Надію Миколаївну зі складу постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

містобудування, інвестицій, зовнішньо- економічної діяльності, зв’язку, 

промисловості, енергозабезпечення, енергоефективності та житлово-побутових 

відносин. 

4. Внести зміни в додаток 2 до рішення міської ради від 04.12.2020 

№ VІІІ/1/4 "Про затвердження Положення про постійні комісії Збаразької міської 

ради VIII скликання, їх кількісний та персональний склад" ввівши Кушлак 

Наталію Мирославівну у склад постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, містобудування, інвестицій, зовнішньо- економічної діяльності, 

зв’язку, промисловості, енергозабезпечення, енергоефективності та житлово-

побутових відносин. 

 

 

Збаразький міський голова      Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 


