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MIicbKoMy головi
м.'ГернопоJIя
п. IIадаlrу С.В.

На викоIIа}Iня доручення вiдt |2.|0.2020 р. JYg 10/16 адмiнiсr,рацiя KIl
<ТУРистичFIо -- irrформаrliйний центр мiс,га Тернополя> надас вам наступну
iнформацiю, згiдно поданоТ форми.

Ze

КП <'ГуристичFIо - iнформаrдiйrrий центр мiс.га'Гернополя>>
Юридична адреса п{. Терrrопiль, вул. Лисr,опадова,5
Телефоrr (0з52) 52-07-20
Електронна пошта ttc.ternopil @яmаil.соm
Перелiк послуг, якi надас КГI, таlабо
роботи, якi здiйснюе

Iнформування туристiв uiодо iсторико-
культурFIого потенцiалу м. Тернополя, органiзацiя
екскурсiй, ярмарок, виставок, фестива;тiв,
реалiзацiя cyBeHipHoT продукцii, надапня в орен/]у
майна.

Liи зареестрованi на Сдиному веб-
порталi використання публiчних коштiв

Так

Япцо зареестрованi на Сдиному веб-
портшi використання публiчних
коштiв, надайте посилання на ваш
кабiнет (I-Ia ваrпу с,горiнку bla портшiг0

1rttps ://spend i rrg, gor,, uа/gгоutэ/gLrеst/пг/l/сlосs/соп tгасts

Чи створено наl,JIядову раду? LI
Чи проводи,гься зовнiшнiй незыtеrrсний
аудит?

Hi

Чи проводили впродовж 2019 -2020
poKiB електроннi ауrсцiони для оренди
комунаJIьного майна?

Hi

Япщо проводилися електроннi аукцiоrrи
/lJIя оренди комунального майна
вrсажir,ь посилання на них (.тIiнки)



Лодатки:

2.
,]

4.

5.

6.

].

1. Бiографiя керiвника;
Статут КП;

Цiлi дiялыrостi Kl1;
Структура пi;lприсмстI]а;

Рiчнi звi,ги керiвника про дiяльнiсть КП;
Кодекс етичноi поведiнки працiвникiв;

Iнформаrliя про винагороду керiвникiв чле}I1вlнформаtltя про винагороду керlвникlв та чле}I1в нагJIяIIових рад
комунаJIьних пiдприсмств: структуру, принципи формуваFIrIя i розмiр
виI{агороди;

8. Ресстр боргових зобов>язань;

9. IcToTHi передбачуванi фактори ризику;
l0.Фiнансовi звir:и за20|9 -2020 роки.

В.о. дlирек,гора I.[. Ilо,гiшrlа


