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Антону Філіпову 

Доступ до правди 

 

На інформаційний запит повідомляємо, що зазначені питання відображені у наступних 

документах Тернопільської міської ради та надаємо посилання на електронні версії 

вказаних документів:  

• ст.35 Регламенту Тернопільської міської ради сьомого скликання 

затвердженого рішенням Тернопільської міської ради від 24.11.2015р. №7/2/152 (зі 

змінами) - https://ternopilcity.gov.ua/sesiya/reglament-sesii-miskoi-radi/4762.html 

• Положення про постійні комісії міської ради, затвердженого рішенням 

Тернопільської міської ради від 11.11.2015р. №7/1/9 (зі змінами) - 

https://ternopilcity.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii-arhiv/4593.html 

• ст.46 Регламенту Тернопільської міської ради восьмого скликання 

затвердженого рішенням Тернопільської міської ради від 18.11.2020 №8/1/13; - 

https://ternopilcity.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/43984.html 

• розпорядження міського голови від 06.04.2020 р. №98 «Про скликання 

позачергової сорок дев’ятої сесії міської ради»; - 

https://ternopilcity.gov.ua/normative-documents/rozporyadgennya-miskogo-

golovi/38319.html 

• розпорядження міського голови від 19.05.2020 р. № 118 «Про скликання 

п’ятдесятої сесії міської ради» - https://ternopilcity.gov.ua/normative-

documents/rozporyadgennya-miskogo-golovi/38985.html 

• розпорядження міського голови від 16.06.2020 р. № 146 Про скликання 

п’ятдесят першої сесії міської ради» - https://ternopilcity.gov.ua/normative-

documents/rozporyadgennya-miskogo-golovi/39859.html 

• розпорядження міського голови від 09.07.2020 №161 «Про скликання 

позачергової п’ятдесят другої сесії міської ради» - 

https://ternopilcity.gov.ua/normative-documents/rozporyadgennya-miskogo-

golovi/40635.html 

• розпорядження міського голови від 01.08.2020 №181 «Про скликання 

позачергової п’ятдесят третьої сесії міської ради» - 

https://ternopilcity.gov.ua/normative-documents/rozporyadgennya-miskogo-

golovi/41213.html 
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• розпорядження міського голови від 11.08.2020 №187 «Про скликання 

п’ятдесят четвертої сесії міської ради» - https://ternopilcity.gov.ua/normative-

documents/rozporyadgennya-miskogo-golovi/41408.html 

• розпорядження міського голови від 08.12.2020р.№282 «Про скликання 

другої сесії міської ради» - https://ternopilcity.gov.ua/normative-

documents/rozporyadgennya-miskogo-golovi/44627.html 

• розпорядження міського голови від 19.01.2021 №4 «Про скликання третьої 

сесії міської ради» - https://ternopilcity.gov.ua/normative-documents/rozporyadgennya-

miskogo-golovi/45712.html 

• розпорядження міського голови від 22.02.2021 №38 «Про скликання 

четвертої сесії міської ради» - https://ternopilcity.gov.ua/normative-

documents/rozporyadgennya-miskogo-golovi/46650.html 

• розпорядження міського голови від 13.04.2021 №67 «Про скликання п’ятої 

сесії міської ради» - https://ternopilcity.gov.ua/normative-documents/rozporyadgennya-

miskogo-golovi/48033.html 

• розпорядження міського голови від 18.05.2021 №100 «Про скликання шостої 

сесії міської ради» - https://ternopilcity.gov.ua/normative-documents/rozporyadgennya-

miskogo-golovi/48985.html 

• розпорядження міського голови від 25.03.2021 №63 «Про організацію 

роботи Тернопільської міської ради в умовах карантину» - 

https://ternopilcity.gov.ua/normative-documents/rozporyadgennya-miskogo-

golovi/47591.html 

• розпорядження міського голови від 16.03.2020 №79 «Про організацію 

роботи Тернопільської міської ради в умовах карантину» - 

https://ternopilcity.gov.ua/normative-documents/rozporyadgennya-miskogo-

golovi/37592.html 

• розпорядження міського голови від 31.05.2021 №109 «Про втрату чинності 

окремих розпоряджень міського голови - https://ternopilcity.gov.ua/normative-

documents/rozporyadgennya-miskogo-golovi/49355.html 

 

п.2.На питання щодо онлайн трансляцій сесії інформуємо, що усі трансляції 

забезпечувалися технічними засобами та транслювалися на офіційній фейсбук-сторінці 

Тернопільської міської ради, на сайті міської ради тощо.  

п.3. Одночасно повідомляємо, що депутатські приймальні здійснюють прийом громадян 

відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». 

п.4. Щодо доступу до будівлі міської ради, то станом на 01.07.2021 року прийом громадян 

у звичайному режимі здійснюють усі структурні підрозділи міської ради. На час суворих 

карантинних обмежень прийом мешканців здійснювався у телефонному режимі.  

 

 

Заступник міського голови-керуючий справами                               Іван ХІМЕЙЧУК 

 

Мар'яна Зварич, 0967204069 
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