
Орієнтовний порядок денний 
позачергової вісімнадцятої сесії Тернопільської міської ради

03.10.2022
Всього проектів 18

№
з/п Доповідач Назва проєкту рішення міської ради

1. Ігор Гірчак Про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради

2. Ігор Гірчак
Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.2021 
№8/11/29 «Про план роботи Тернопільської міської ради на 
2022 рік»

3. Сергій Надал Про внесення змін в рішення міської ради 

4. Надія Кучер
Про внесення змін в рішення міської ради від 06.06.2019р. № 
7/35/5 «Про місцеві податки і збори Тернопільської міської 
територіальної громади»

5. Ігор Токарчук Про затвердження рішень виконавчого комітету

6. Василь Даньчак Про надання згоди КНП «Тернопільська міська дитяча 
комунальна лікарня» на укладання договору 

7. Василь Бесага
Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін 
до детального плану території житлового району «Південний» 
в м.Тернополі»

8. Віктор Кібляр Про продаж права оренди та затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

9. Ольга Похиляк Про преміювання випускників закладів освіти за підсумками 
національного мультипредметного тесту

10. Ольга Похиляк
Про організацію роботи початкових класів та введення 
додаткових ставок у Тернопільському академічному ліцеї 
«Генезис» Тернопільської міської ради

11. Ольга Похиляк Про внесення змін до Статутів закладів освіти та викладення 
їх у новій редакції

12.
Олег 

Соколовський
Про надання дозволу на списання майна

13. Олег Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою 



Соколовський Тернопільської міської територіальної громади, затверджених 
рішенням міської ради від 24.07.2019 №7/36/12

14.
Олег 

Соколовський
Про внесення доповнень в рішення міської ради від 
16.06.2016 № 7/9/167

15.
Олег 

Соколовський

Про прийняття мереж водопроводу та господарсько-побутової 
каналізації до комунальної власності Тернопільської міської 
територіальної громади

16.
Олег 

Соколовський
Про встановлення поточних індивідуальних технологічних 
нормативів використання питної води

17.
Олег 

Соколовський

Про внесення змін до Програми розвитку житлово-
комунального господарства Тернопільської міської 
територіальної  громади на 2021-2024 роки

18. Сергій Ковдриш Про Методику розрахунку плати за оренду комунального 
майна Тернопільської міської територіальної громади

Міський голова Сергій НАДАЛ

 Секретар ради Ігор ГІРЧАК

Світлана Добрікова  067 447 25 60

Юлія Чорна 067 447 25 60


