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Порядок денний засідання виконавчого комітету
18.01.2022
Всього проєктів 71
№ проєкту
Назва проєкту
Автор
1
Про розгляд петиції
Бесага В.Й.
2
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 30.08.2012 №1401 
Бесага В.Й.
3
Про затвердження протоколу засідання житлової  комісії при виконавчому комітеті міської ради з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам 
Басюрська Т.Г.
4
Про передачу у власність громадянки
жилого приміщення у гуртожитку
комунальної власності 
Басюрська Т.Г.
5
Про передачу у власність громадян
жилих приміщень у гуртожитках
комунальної власності 
Басюрська Т.Г.
6
Про передачу у власність громадян
жилого приміщення в гуртожитку
комунальної власності 
Басюрська Т.Г.
7
Про передачу у власність громадянина жилого приміщення у гуртожитку комунальної власності 
Басюрська Т.Г.
8
Про видачу ордера
на квартиру 
Басюрська Т.Г.
9
Про видачу ордера
на квартиру 
Басюрська Т.Г.
10
Про видачу ордера
на квартиру 
Басюрська Т.Г.
11
Про видачу ордера
на квартиру 
Басюрська Т.Г.
12
Про видачу ордера
на квартиру 
Басюрська Т.Г.
13
Про видачу ордера
на квартиру 
Басюрська Т.Г.
14
Про видачу ордера
на квартиру 
Басюрська Т.Г.
15
Про видачу ордера
на квартиру 
Басюрська Т.Г.
16
Про видачу ордерів
на квартири 
Басюрська Т.Г.
17
Про видачу ордерів
на квартири 
Басюрська Т.Г.
18
Про видачу ордерів
на квартири 
Басюрська Т.Г.
19
Про зміну статусу
жилого приміщення 
Басюрська Т.Г.
20
Про реєстрацію квартир 
в якості службових 
Басюрська Т.Г.
21
Про зняття з контролю окремих рішень виконавчого комітету
Добрікова С.Є.
22
Про внесення змін до рішень 
виконавчого комітету  
Горєва Г.М.
23
Про встановлення режиму роботи 
закладам ресторанного господарства 
Горєва Г.М.
24
Про встановлення режиму роботи закладам ресторанного господарства 
Горєва Г.М.
25
Про продовження договору оренди майна комунальної власності без проведення аукціону
Ковдриш С. В.
26
Про включення об’єкта до переліку Першого типу та продовження договору оренди майна комунальної власності шляхом проведення аукціону
Ковдриш С. В.
27
Про затвердження протоколу засідання комісії з вибору інвестора
Дейнека Ю.П.
28
Про затвердження фінансового  плану 
комунального  підприємства 
«Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» 
Дейнека Ю.П.
29
Про затвердження фінансового  плану 
комунального підприємства 
«Парк Загребелля» 
Дейнека Ю.П.
30
Про реалізацію проєктів 
громадського бюджету 
в Тернопільській міській 
територіальній громаді в 2021 році 
Корчак Т.С.
31
Про здійснення оплати за комунальні послуги
Похиляк О.П.
32
Про безоплатну передачу на баланс
майна комунальної власності 
Похиляк О.П.
33
Про включення об’єктів до Переліку першого типу та передачу в оренду майна комунальної власності шляхом проведення аукціону 
Похиляк О.П.
34
Про виділення коштів
Козелко С.С.
35
Про виділення коштів
Козелко С.С.
36
Про включення об’єкту до
Переліку першого типу
та передачу в оренду майна комунальної власності
шляхом проведення аукціону 
Козелко С.С.
37
Про звільнення від плати за оренду 
майна комунальної власності 
Даньчак В.Я.
38
Про надання дозволу на дарування частини квартири на ім’я малолітньої дитини
Білінська Х.В.
39
Про надання дозволу на дарування частин квартири, де малолітня дитина має право користування житловим приміщенням
Білінська Х.В.
40
Про надання дозволу на дарування
квартири, де малолітні діти мають право користування житловим приміщенням
Білінська Х.В.
41
Про надання дозволу на дарування
квартири, де малолітні діти мають право користування житловим приміщенням
Білінська Х.В.
42
Про надання дозволу на дарування житлового будинку, де малолітня дитина має право користування житловим приміщенням
Білінська Х.В.
43
Про надання дозволу на укладання
договору купівлі-продажу квартири
в користь малолітньої дитини
Білінська Х.В.
44
Про погодження неповнолітній дитині
дарування квартири на її ім’я
Білінська Х.В.
45
Про надання дозволу на укладання
договору про поділ спадкового майна
від імені малолітньої дитини 
Білінська Х.В.
46
Про погодження неповнолітній
дитині укладання договору
про поділ спадкового майна
Білінська Х.В.
47
Про затвердження висновку щодо
встановлення порядку участі
батька у вихованні дитини
Білінська Х.В.
48
Про затвердження висновку щодо
встановлення порядку участі
батька у вихованні дітей
Білінська Х.В.
49
Про затвердження висновку щодо
встановлення порядку участі
батька у вихованні дітей
Білінська Х.В.
50
Про затвердження висновку щодо
встановлення порядку участі
батька у вихованні дитини
Білінська Х.В.
51
Про затвердження висновку щодо
встановлення порядку участі
батька у вихованні дитини
Білінська Х.В.
52
Про затвердження висновку
щодо визначення місця
проживання дітей 
Білінська Х.В.
53
Про затвердження висновку щодо
доцільності позбавлення
батьківських прав
Білінська Х.В.
54
Про затвердження висновку щодо
доцільності позбавлення
батьківських прав
Білінська Х.В.
55
Про затвердження висновку
щодо недоцільності визнання малолітніх дітей такими, що втратили право на користування житловим приміщенням
Білінська Х.В.
56
Про затвердження висновку
щодо доцільності визнання дітей
такими, що втратили право на
користування житловим приміщенням
Білінська Х.В.
57
Про встановлення опіки над
дитиною, позбавленою батьківського піклування та призначення опікуна
Білінська Х.В.
58
Про погодження фінансового плану                                                     комунального підприємства «Тернопільський центр дозвілля та 
молодіжних ініціатив ім. Довженка»  на 2022 рік 
Білінська Х.В.
59
Про прийняття майна на баланс
Круть М.М.
60
Про погодження фінансового
плану комунального підприємства
«Тернопільський міський стадіон» на 2022 рік
Круть М.М.
61
Про передачу на баланс майна комунальної власності
Соколовський О.І.
62
Про передачу на баланс 
Соколовський О.І.
63
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 17.03.2021 №195  
Соколовський О.І.
64
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської ради
від 27.02.2019 №211  
Соколовський О.І.
65
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 10.03.2021 №185  
Соколовський О.І.
66
Про погодження «Інвестиційної
програми комунального підприємства
теплових мереж
«Тернопільміськтеплокомуненерго»
Тернопільської міської ради на 2022 рік»
 
Соколовський О.І.
67
Про встановлення граничного тарифу 
на виробництво теплової енергії товариству з обмеженою відповідальністю «Тернопільтепло» 
Соколовський О.І.
68
Про погодження фінансового плану 
комунального підприємства
«Тернопільелектротранс» на 2022 рік 
 
Вітрук О.П.
69
Про затвердження фінансового плану комунального підприємства "Земельно-кадастрове бюро" Тернопільської міської ради на 2022 рік
Кібляр В.Л.
70
Про роботу управління державної реєстрації 
Франків В.П.
71
Про роботу фінансового управління
Кучер Н.П.




















Ірина Чорній, 0674472610


