
Тернопільська міська рада 
восьмого скликання

Протокол № 54
засідання виконавчого комітету міської ради

01.09.2021

Початок засідання 10.00
Місце засідання м.Тернопіль, вул.Листопадова,5

приміщення міської ради
«зелена кімната»

Головуючий: Надал Сергій
Секретар: Шульга Тетяна

Присутні на засіданні : Гірчак Ігор, Дідич Володимир, Крисоватий Ігор, Надал 
Сергій, Осадця Сергій, Остапчук Вікторія, Солтис Віктор, Хімейчук Іван, Якимчук 
Петро. 

Присутні за допомогою дистанційного (skype) зв’язку: Корнутяк Володимир, 
Кошулінський Руслан, Татарин Богдан.

Відсутні: Кузьма Ольга, Стемковський Владислав, Туткалюк Ольга.

Кворум є – 12 членів виконавчого комітету

Запрошені: Ванат Володимир, Зварич Мар’яна, Олег Соколовський, Олексюк Ілона, 
Шульга Тетяна. 

Засідання проводилось в онлайн режимі та за допомогою дистанційного 
(skype) зв’язку

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету:



Всього проєктів 9
№ проєкту Назва проєкту Автор

774 Про внесення змін в Регламент
виконавчого комітету Тернопільської міської 
ради восьмого скликання 

Чорній І.М.

775 Про встановлення режиму роботи 
закладам ресторанного господарства 

Горєва Г.М.

776 Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету 

Горєва Г.М.

777 Про погодження батьківської плати Козелко С.С.
778 Про включення об’єкту

до Переліку першого
типу та передачу в оренду 
майна комунальної власності
 шляхом проведення аукціону 

Похиляк О.П.

779 Про припинення опіки над майном Білінська Х.В.
780 Про внесення змін в рішення виконавчого 

комітету від 21.05.2014 № 526 “ Про тарифну 
комісію “

Соколовський О.І.

781 Про передачу на баланс Соколовський О.І.
782 Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 02.06.2021 № 401 "Про 
затвердження реєстрів"

Соколовський О.І.

ІНФОРМУВАВ: Сергій Надал.
ГОЛОСУВАННЯ: за 12  , проти – 0 , утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити і взяти за основу 9 питань порядку денного засідання 
виконавчого комітету.

СЛУХАЛИ: Пропозицію включити до порядку денного засідання виконавчого 
комітету додаткові питання:

Всього внесено проектів 3
№ з/п Назва проєкту рішення Розробник

1

                   

                2
                3

Про затвердження висновку служби у справах 
дітей управління сім’ї, молодіжної політики та 
захисту дітей про підтвердження місця 
проживання дитини,
Назар Злати Володимирівни, 26.01.2020 року 
народження, для її тимчасового виїзду за межі 
України
Про усунення порушень у сфері благоустрою
Про внесення змін до рішення міської ради від 

Білінська Х.В.

                            

      Соколовський О.І.
          Кучер Н.П.



18.12.2020 року № 8/2/17 «Про бюджет 
Тернопільської міської територіальної громади 
на 2021 рік»

        

ІНФОРМУВАВ: Сергій Надал.
ГОЛОСУВАННЯ: за - 12 , проти – 0, утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: включити додаткові питання до порядку денного засідання 
виконавчого комітету.

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету у 
кількості 12 питань  порядку денного в цілому.
ІНФОРМУВАВ: Сергій Надал.
ГОЛОСУВАННЯ: за –12 , проти –0 , утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний засідання виконавчого комітету в цілому.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в Регламент виконавчого комітету Тернопільської 
міської ради восьмого скликання 
ДОПОВІДАВ: Хімейчук Іван.
ВИСТУПИВ: Надал Сергій.
ГОЛОСУВАННЯ: за – 12, проти – 0, утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: рішення 775 додається

СЛУХАЛИ: Про встановлення режиму роботи закладам ресторанного господарства 
ДОПОВІДАВ: Крисоватий Ігор.
ВИСТУПИЛИ: Надал Сергій, Якимчук Петро.
ГОЛОСУВАННЯ: за – 12, проти –0 , утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: рішення 783 додається

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
ДОПОВІДАВ: Крисоватий Ігор.
ВИСТУПИЛИ: Надал Сергій, Осадця Сергій.
ГОЛОСУВАННЯ: за –12 , проти –0 , утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: рішення 776 додається

СЛУХАЛИ: Про погодження батьківської плати 
ДОПОВІДАВ: Дідич Володимир.
ВИСТУПИВ: Надал Сергій.
ГОЛОСУВАННЯ: за –12 , проти –0 , утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: рішення 777 додається
СЛУХАЛИ: Про включення об’єкту до Переліку першого типу та передачу в оренду 
майна комунальної власності шляхом проведення аукціону 
ДОПОВІДАВ: Дідич Володимир.
ГОЛОСУВАННЯ: за –12 , проти –0 , утримались – 0.



ВИРІШИЛИ: рішення 778 додається

СЛУХАЛИ: Про припинення опіки над майном
ДОПОВІДАВ: Дідич Володимир.
ГОЛОСУВАННЯ: за –12 , проти – 0, утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: рішення 779 додається

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 21.05.2014 
№ 526 “ Про тарифну комісію “
ДОПОВІДАВ: Соколовський Олег.
ГОЛОСУВАННЯ: за –12 , проти –0 , утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: рішення 780 додається

СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс 
ДОПОВІДАВ: Соколовський Олег.
ГОЛОСУВАННЯ: за –12 , проти – 0, утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: рішення 781 додається

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 02.06.2021 
№ 401 "Про затвердження реєстрів"
ДОПОВІДАВ: Соколовський Олег.
ГОЛОСУВАННЯ: за – 12, проти –0 , утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: рішення 782 додається

СЛУХАЛИ: Про усунення порушень у сфері благоустрою
ДОПОВІДАВ: Соколовський Олег.
ГОЛОСУВАННЯ: за – 12, проти – 0, утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: рішення 784 додається

СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей управління сім’ї, 
молодіжної політики та захисту дітей про підтвердження місця проживання дитини, 
Назар Злати Володимирівни, 26.01.2020 року народження, для її тимчасового виїзду 
за межі України 
ДОПОВІДАВ: Дідич Володимир.
ГОЛОСУВАННЯ: за –12 , проти –0 , утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: рішення 785 додається

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 року № 
8/2/17 «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік»
ДОПОВІДАЛА: Остапчук Вікторія.
ГОЛОСУВАННЯ: за –12 , проти –0 , утримались – 0.
ВИРІШИЛИ: рішення 786 додається



Відеозапис засідання виконавчого комітету від 01.09.2021  розміщений на 
офіційному сайті Тернопільської міської ради.

Міський голова Сергій НАДАЛ

Протокол засідання вела:
Тетяна Шульга 067 4472610


