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ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

46001 м. Тернопіль вул. Листопадова, 5, 46001 тел. (0352) 52-20-21  e-mail: ternopil_rada@ukr.net 

web: ternopilcity.gov.ua 

 

                                                                                Регіональному представнику 

                                                                                Уповноваженого Верховної Ради 

                                                                                України з прав людини 

                                                                                у Тернопільській області  
                                                                                Андрію СМИКУ   

                                                                                вул. М. Грушевського, 8 каб. 442 

                                                                                м. Тернопіль, 46021 

 

                                                                    Копія: Віталію ВІТІВУ 

                                                                                                                                                    

          На лист 23649/1/В-13846.3/21/46 від 13.08.2021 щодо розгляду звернення 
Вітіва В.А. надаємо наступну інформацію: 
          запити про надання інформації Вітіва В.А. від 06.07.2021 отримано 

07.07.2021 та від 27.07.2021 отримано 27.07.2021 (скріншот сторінки запитів на 
інформацію системи АСКОД додається), запитів від 13.07.2021 та 19.07.2021 не 
надходило; 
          інформація на запит від 06.07.2021 надана вчасно; 
          інформація щодо прийнятих чи відсутніх рішень сесії не надавалось, 
оскільки затвердження проектів проводиться, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України №560 від 11.05.2011 «Про затвердження Порядку 
затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»; 

          додатково інформуємо, що затвердження робочих проектів проводяться 
відповідно до постанови КМУ №560, в п.4 якого передбачено «проекти 
будівництва, що реалізуються із залученням бюджетних коштів, а також 
кредитів, наданих під державні гарантії (крім випадків, передбачених 
законодавчими актами), за наявності відповідних рішень щодо їх залучення, 
затверджують: виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, державні і 
комунальні підприємства, установи та організації - щодо об’єктів загальною 
кошторисною вартістю до 120 млн. гривень, крім проектів будівництва,  
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визначених пунктом 4-2 цього Порядку.» Відповідно робочий проект 
«Капітальний ремонт – схема організації дорожнього руху проїзду на територію 
до житлових будинків за адресою вул. К. Острозького №15 та №17 в м. 
Тернопіль» затверджено наказом управління житлово-комунального 
господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради №43 від 
08.08.2019. 

 

Заступник міського голови 

з питань виконавчих органів ради                      Владислав СТЕМКОВСЬКИЙ  

 

Любов Горохольська 0352525848 
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