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Ю.П.Дейнека 

Про виконання Плану стратегічного розвитку міста Тернополя до 2025 

року за 2017 рік 

Заслухавши звіт про виконання Плану стратегічного розвитку міста 

Тернополя до 2025 року за 2017 рік, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного та соціального розвитку в Україні», 

Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», на виконання рішення міської 

ради від 20.12.2016 року №7/13/218 «Про план роботи Тернопільської міської 

ради на 2017 рік», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 

питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за 

використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької 

діяльності, захисту прав споживачів та туризму, міська рада ВИРІШИЛА: 

Інформацію про виконання Плану стратегічного розвитку міста 

Тернополя до 2025 року за 2017 рік взяти до відома згідно з додатками 

(додаються). 
 

 



Додаток 1 

ЗВІТ 

про виконання  

Плану стратегічного розвитку міста Тернополя до 2025 року за 2017 рік 

 

№ 

п/п 
Основні заходи Стан виконання на 01.12.2017 року 

Відповідальний 

виконавець 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 1. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ 

Стратегічна ціль 1. Реформування житлово-комунального господарства  

1 
Будівництво, ремонт та утримання 

шляхово-мостового господарства 

Виконано реконструкцію дороги набережної Тернопільського ставу (вул. 

Білецька (до пляжу «Циганка»), капітальний ремонт: вул. Шашкевича (від вул. 

Танцорова до вул. Живова), вул. Клінічна, вул. Січових Стрільців, пр-кт. Злуки 

(від ротонди до магазину «Універсам»), проїзд від Театрального майдану до вул. 

Листопадової, бульвар Т. Шевченка, 10 до вул. Сагайдачного, вул. Бережанська 

(ділянка від вул. Лучаківського до вул. Тролейбусної). 

Управління житлово-

комунального 

господарства, 

благоустрою та екології 

2 
Покращення стану вулично-дорожної 

мережі (доріг, проїздів, тротуарів) 

Систематично на численних вулицях міста проводяться поточні ремонти 

холодним та гарячим асфальтобетоном, «струменевим методом», а також 

ремонти тротуарів та пішохідних доріжок., між квартальних проїздів 

3 
Покращення стану  вуличного 

освітлення 

Роботи з освітлення парку ім. Т. Шевченка, вул. Медова (освітлення скверу між 

житловими будинками №3 на вул. Медовій та №7 на вул. Танцорова). 

Проводиться часткова заміна світильників та кабелів електроопор (21 об’єкт). 

Освітлено 46 пішохідних переходів. 

4 
Утримання об’єктів зеленого 

господарства 

Висаджено алею «Файного міста» із 115 саджанців дерев породи «Катальпа 

північна» (найдовша алея катальпи північної, парк Топільче). По вул. Медова 

(поруч площі Героїв Євромайдану) облаштовано озеленення скверу. 

5 Співпраця з ОСББ міста 

«Програма підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків міста Тернополя на 2016-2018 роки» 

для новостворених та існуючих ОСББ». На виконання заходів програми 

спрямовано кошти в сумі 1,0 млн грн. На кінець листопада 2017 року в м. 

Тернополі зареєстровано та функціонує 470 об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків. 

6 
Реконструкція каналізаційно-

водопровідних мереж  

Ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання виконано: вул. 

Макаренка. 2, 6; вул. Київська, 18; вул. 15 Квітня, 19, 9; проспект Злуки, 53; 

проспект С. Бандери, 78, 98; вул. Миру, 3; бульвар Д. Галицького, 18; вул. 

Довженка, 5. Ремонт внутрішньобудинкових тепломереж виконано: вул. Б. 

Лепкого, 14. 

7 Покращення послуг з утримання Виконано ремонт покрівель у 33 житлових будинках, 16 капітальних ремонтів 



будинків прибудинкових територій будинків. Заміна внутрішньобудинкових 

електромереж виконано: вул. Л. Українки, 12; вул. Лучаківського, 2; вул. Кл. 

Савури, 5; вул. О. Довженка, 9; вул. Протасевича, 6; вул. Чалдаєва, 9; вул. 

Тарнавського, 4; пр. Злуки, 11; вул. Коперніка, 17; вул. Коновальця, 18; пр. С. 

Бандери, 72; вул. Протасевича, 4а; вул. Симоненка, 6; вул. Коллонтая, 6; вул. 

Руська, 48; вул. Миру, 11а; бул. Д. Галицького, 18; бульвар Д. Галицького, 22. 

Проводиться систематичний ремонт ліфтів. 

8 Благоустрій об’єктів міста 

Вхід у парк ім. Т. Шевченка (в районі пам’ятника С. Бандері), парк 

Національного Відродження (реконструкція амфітеатру Співочого поля,  

пішохідний фонтан), вул. Сагайдачного, (територія навколо пам’ятника І. 

Франку), «Сонячне дерево» - атракція для вуличної зарядки мобільних пристроїв 

(набережна Тернопільського ставу по вул. Білецькій), вул. Медова (поруч площі 

Героїв Євромайдану). Найдовший в Україні аераційний фонтан з підсвіткою на 

Тернопільському ставі. 

Стратегічна ціль 2. Енергоефективність 

1 

Вжиття заходів щодо 

енергоефективності та 

термомодернізації у бюджетних 

закладах; популяризація 

енергоефективних заходів серед 

населення та дія міських програм 

щодо термомодернізації житлового 

фонду на умовах співфінансування 

Утеплення фасадів багатоповерхових житлових будинків виконано: вул. 

Юрчака, 2; вул. Карпенка, 12 (під’їзд 2, 3, 9); вул. Оболоня, 11, 19; вул. 

Карпенка, 4а; вул. Броварна, 12 .Заміна вікон на енергозберігаючі на сходових 

клітках житлових будинків виконано: вул. Новий Світ, 1; вул. Броварна, 14; вул. 

В. Великого, 1; вул. Лук’яновича, 2; вул.Січинського, 4; вул. Тарнавського, 22; 

вул. Стадникової, 20; вул. 15 Квітня, 29; вул. Лисенка. Встановлення 

енергоефективного освітлення у місцях загального користування в будинках 

виконано: вул. Чернівецька, 63. 

Встановлення ІТП в багатоповерхових будинках виконано: вул. Володимира 

Великого, 3, 4, 5, 6, 7, 10;  б-р. Д. Вишневецького, 2, 3, 4, 5; б-р. Л. Курбаса, 2, 4, 

6, 9, 11; вул. Морозенка, 1, 3, 5, 7; вул. Симоненка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12; вул. 

15 Квітня, 37, 39, 41; б-р П. Куліша, 1, 3; вул. Чалдаєва, 13, 17; вул. Лепкого, 3: 

вул. Корольова, 8, 10; вул. Купчинського, 7, 9; б-р С. Петлюри, 4, 6 

Управління житлово-

комунального 

господарства, 

благоустрою та екології, 

ОСББ, ОСН-БК, ЖБК, 

управителі, 

балансоутримувачі, 

КПТМ «Тернопіль-

міськтеплокомуненерго» 

Стратегічна ціль 3. Підвищення екологічної, техногенної та цивільної безпеки 

1 
Збільшення площі зелених зон та 

насаджень в місті 

Висаджено алею «Файного міста» із 115 саджанців дерев породи «Катальпа 

північна» (найдовша алея катальпи північної, парк Топільче). По вул. Медова 

(поруч площі Героїв Євромайдану) облаштовано озеленення скверу. 
Управління житлово-

комунального 

господарства, 

благоустрою та екології 2 
Раціональне поводження з 

відходами 

Проводиться систематичний вивіз сміттєвих відходів відповідними 

підприємствами, а також здійснюється збір пластикових та скляних відходів у 

відповідних контейнерах.  

3 

Проведення мобілізаційних заходів 

у місті, створення і забезпечення  

діяльності загонів оборони міста, 

Тернопільська міська рада систематично здійснює підтримку необхідними 

засобами військові формування і загони оборони. 

Тернопільський 

об'єднаний міський 

військовий комісаріат 



забезпечення продуктами  

харчування та засобами першої 

необхідності військових формувань 

і загонів оборони 

Стратегічна ціль 4. Розвиток транспортної інфраструктури 

1 

Розширення тролейбусної, 

автобусної мереж та мережі зупинок 

в місті 

Виконання І-го етапу будівництва нової тролейбусної лінії. Будівництво 

тролейбусної лінії на вул. Збаразькій-Бродівській – вул. Лук’яновича – вул. 

Промисловій. Придбання стояків та проводу для будівництва тролейбусної лінії 

та її освітлення. 

Управління транспорту, 

комунікацій та зв’язку, 

управління житлово-

комунального 

господарства, 

благоустрою та екології, 

КП 

«Тернопільелектротранс» 

2 

Оновлення рухомого складу 

тролейбусного парку КП 

«Тернопільелектротранс» 

Придбано два тролейбуси «Шкода 15 ТР». 

3 Підвищення безпеки на дорогах 

Встановлено пристрої примусового зниження швидкості («лежачий 

поліцейський»): вул. Руська, пішохідний перехід в районі ЗОСШ №6; вул. 

Крушельницької в районі будинку №1; вул. Симоненка. 

4 

Розвиток мережі місць платного 

паркування автотранспорту, її 

автоматизація 

Мережа місць платного паркування автотранспорту розширюється, а також 

проводиться її автоматизація. 

5 
Оновлення рухомого складу  КП 

«Міськавтотранс»  

Придбано два легкових автомобілі для автошколи комунального підприємства 

«Міськавтотранс» 

6 

Впровадження та постійне 

вдосконалення АСДУ рухом 

громадського транспорту на основі 

GPS-зв’язку 

Розміщення на зупинках громадського транспорту інформації про рух 

транспорту у вигляді карти з позначеними маршрутами та графіками руху 

(схеми руху). 

7 

Запровадження автоматизованої 

системи оплати проїзду та обліку 

пасажирів в наземному 

громадському транспорті в м. 

Тернополі 

Виконання ІІ-го етапу з впровадження автоматизованої системи оплати проїзду.  

Введення в дію автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів в 

наземному громадському транспорті м. Тернополя. 

Стратегічна ціль 5. Забезпечення ефективної розбудови міста 

1 

Розробка-корегування детальних 

планів території  мікрорайону 

«Північний» 

Відповідно до укладеного договору завершено виконання проектно-

вишукувальних робіт «Детальний план території мікрорайону «Північний». За 

результатами проведеної міською радою процедури громадських слухань щодо 

врахування громадських інтересів в проекті містобудівної документації 

«Детальний план території мікрорайону «Північний», розгляду та схвалення її 

на засіданні архітектурно-містобудівної ради, рішенням міської ради від 

24.03.2017 року №7/14/64 затверджено вказану містобудівну документацію. 

Одночасно, з метою впорядкування назв вулиць в даному мікрорайоні з 

Управління архітектури, 

містобудування та 

кадастру 



врахуванням прийнятих міською радою рішень та пропозицій громадськості, 

визначено назви усіх вулиць даного мікрорайону. 

2 
Вдосконалення містобудівного 

кадастру 

Організовано та встановлено систему захисту інформації та доступу до 

інформаційних ресурсів містобудівного кадастру 

3 

Затвердження містобудівних 

документацій: «Внесення змін до 

генерального плану м. Тернополя» 

та «Коригування плану зонування м. 

Тернополя» 

Відповідно до укладеного з розробником містобудівної документації 

«Генеральний план м. Тернополя» ДП УНДІ ПМ «Діпромісто» імені 

Ю.М.Білоконя (м. Київ) договору завершено розробку містобудівних 

документацій : «м. Тернопіль. Внесення змін до генерального плану міста» та 

«м. Тернопіль. Коригування плану зонування території міста». За результатами 

проведеної міською радою процедури громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів в проектах зазначених містобудівних документацій, їх 

розгляду на розширеному спільному засіданні архітектурно-містобудівної ради 

при управлінні містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської 

ради та архітектурно-містобудівної ради при департаменті архітектури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та енергозбереження 

Тернопільської обласної державної адміністрації, на підставі позитивного 

експертного звіту, рішеннями міської ради від 24.03.2017 року №7/14/61 та 

№7/14/62 затверджено вказані містобудівні документації. 

4 

Розробка та затвердження планів 

детального планування території 

міста Тернополя 

Відповідно до Програми оновлення містобудівної документації та ведення 

містобудівного кадастру на 2016-2018 роки із змінами та доповненнями 

укладено угоду та виконуються роботи по розробці детального плану території 

міста мікрорайону «Південний», в 2018 році заплановано розробку детального 

плану території мікрорайону «Промисловий».  

Також, розробляється містобудівна документація «Територіальне районування 

м. Тернополя», термін завершення проектних робіт визначений листопад 2017 

року. Після розробки проекту вказаної містобудівної документації, його 

розгляду, обговорення та узгодження, управлінням містобудування, архітектури 

та кадастру буде підготовлено та подано на розгляд міської ради проект рішення 

про укладання договорів на розробку детальних планів забудови території міста 

Тернополя у 2018 році. 

5 

Актуалізація картографо-

геодезичної основи міста 

Тернополя, перенесення з паперових 

носіїв у векторну цифрову форму 

На даний час актуальним є питання створення актуалізованої цифрової 

картографо-геодезичної основи міста, в тому числі підземних і наземних 

будівель, споруд і комунікацій, що визначено статтею 16 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності». По даному питанню проведено робочу 

зустріч із спеціалістами Державного науково-виробничого підприємства 

«Геосистема» (м. Вінниця), які підтвердили необхідність створення у місті 

Тернополі цифрової моделі рельєфу і місцевості, в тому числі підземних і 

наземних будівель, споруд і комунікацій, шляхом векторизації існуючих 



топографічних планів (планшетів) масштабу 1:500. За результатами проведеної 

роботи, управлінням були підготовлені доповнення до Програми оновлення 

містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру на 2016-2018 

роки, якою передбачено створення топографічних планів у графічних та 

цифрових форматах. Даний захід Програми затверджений рішенням сесії міської 

ради від 20.12.2016 року №7/13/24 і у 2017 році не був профінансований, тому 

управлінням містобудування, архітектури та кадастру подано пропозиції до 

проекту міського бюджету на 2018 рік з метою його фінансування. 

6 

Збільшення площі та благоустрій 

рекреаційних, відпочинкових, 

зелених, паркових зон у місті 

Відповідно до Програми оновлення містобудівної документації та ведення 

містобудівного кадастру на 2016-2018 роки із змінами та доповненнями, 

укладено угоду та виконуються проектні роботи по розробці «Схеми озеленення 

міста Тернополя». Термін завершення проектних робіт визначений грудень 2017 

року. 

Вхід у парк ім. Т. Шевченка (в районі пам’ятника С. Бандері), парк 

Національного Відродження (реконструкція амфітеатру Співочого поля,  

пішохідний фонтан), вул. Сагайдачного, (територія навколо пам’ятника І. 

Франку), «Сонячне дерево» - атракція для вуличної зарядки мобільних 

пристроїв (набережна Тернопільського ставу по вул. Білецькій), вул. Медова 

(поруч площі Героїв Євромайдану). Найдовший в Україні аераційний фонтан з 

підсвіткою на Тернопільському ставі. 

КП «Об’єднання парків 

культури і відпочинку м. 

Тернополя», управління 

архітектури, 

містобудування та 

кадастру, управління 

транспорту, комунікацій 

та зв’язку, управління 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та екології 

Стратегічна ціль 6. Запровадження сучасної системи управління містом 

1 

Удосконалення системи 

електронного документообігу у 

структурних підрозділах міської 

ради 

Наявна система електронного документообігу періодично оновлюється з метою 

вдосконалення стабільності та ефективності роботи. Також для працівників ради 

проводяться навчання щодо майбутнього впровадження нової системи 

електронного документообігу. 

Управління 

матеріального 

забезпечення та 

інформаційних 

технологій 

2 
Вдосконалення механізмів економії 

бюджетних коштів 

Проведено заходи по економії бюджетних коштів в закладах охорони здоров’я 

на суму 2 748,4 тис. грн. 
 

 

 

 

 

 

Виконавчі органи 

Тернопільської міської 

ради 

3 
Реалізація проектів спільно з 

громадою міста 

Реалізовуються такі проекти як «Громадський бюджет». 

4 

Підвищення ефективності 

витрачання  бюджетних коштів; 

забезпечення прозорості  показників 

бюджету міста та залучення 

громадян до бюджетного процесу 

З метою забезпечення прозорості  показників бюджету міста та залучення 

громадян до бюджетного процесу відділом охорони здоров’я та медичного 

забезпечення було підготовлено два регуляторних акти, а саме рішення 

виконавчого комітету №185 від 22.03.2017 року та №396 від 21.06.2017 року 

«Про встановлення тарифів на платні послуги». 

Запровадження інтерактивної системи «Prozorro.Продажі». 

5 
Підтримка в актуальному стані 

автоматизованої системи 

На офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради в розділі «Нормативні 

документи» актуалізуються та оприлюднюються надані містобудівні умови та 

http://www.rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10363.html
http://www.rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10363.html
http://www.rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10363.html
http://www.rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10363.html
http://www.rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10363.html


відображення муніципальних даних, 

створення нових інтернет-ресурсів 

послуг та даних 

обмеження, а також паспорти прив’язки тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності. В подальшому, електронний реєстр містобудівних 

умов та обмежень буде розміщений у форматі відкритих даних на порталі 

відкритих даних Тернопільської міської ради, який в стадії розробки. 

Відділом охорони здоров’я та медичного забезпечення публікуються фінансові 

плани та фінансові звіти закладів та комунальних підприємств на Єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних. У всіх лікувально-профілактичних 

закладах функціонують сайти, де висвітлюється діяльність закладу. Створено 

сайт і у ВОЗ та МЗ. 

Запровадження електронного кабінету користувача на сайті ЦНАПута онлайн-

консультацій.  

Стратегія розвитку відкритих даних на 2017-2018 роки. Комплексний документ, 

що включає покрокову інструкцію, направлену на розвиток відкритих даних про 

життєдіяльність та функціонування міської влади Тернополя. 

Створення та функціонування інтерактивної карти «Реєстр комунального майна 

Тернополя». 

6 

Проведення моніторингу 

громадської думки щодо якості 

надання адміністративних послуг 

виконавчими органами ради 

Систематично проводиться моніторингу громадської думки щодо якості надання 

адміністративних послуг виконавчими органами ради у вигляді анкетування, а 

також моніторингу відгуків та скарг на відповідних ресурсах.  

Надавачі 

адміністративних послуг, 

відділ «Єдиний 

дозвільний центр» 

7 

Проведення навчань посадових осіб 

Тернопільської міської ради з метою 

підвищення їх кваліфікації 

Працівники міської ради проходять різноманітні навчання й тренінги для 

підвищення кваліфікації відповідно до посадових обов’язків, а також 

навчаються на магістратурі за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування». 

Відділ кадрового 

забезпечення 

8 
Проведення внутрішніх аудитів у 

виконавчих органах ради 

Внутрішні аудити проведені  відповідно до Програми проведення внутрішніх 

аудитів на 2017 рік  та у терміни, визначені графіками проведення аудитів, 

затверджені розпорядженнями міського голови. Внутрішні аудити проведені: у 

33-х виконавчих органах  та у 5-ти заступників міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. За результатати аудитів : 

- у 27-ми виконавчих органах ради система управління повністю відповідає 

вимогам стандарту; 

- у 6-ти виконавчих органах система управління частково відповідає вимогам 

стандарту. 

Відповідальний за 

систему управління 

якістю 

9 

Оптимізація та актуалізація 

документації системи управління 

якістю міської ради та її виконавчих 

органів 

Удосконалено 35 паспортів основних процесів виконавчих органів ради та розроблено 8 

паспортів ще неописаних процесів. Розроблено 49 інформаційних (ІК) та 34  

технологічних (ТК) карток адміністративних  та неадміністративних для послуг, що 

надають виконавчі органи ради. В реєстри адміністративних/неадміністративних 

послуг, документів дозвільного характеру, затверджені рішенням виконавчого комітету 



від 04.05.2017 року №376, зміни вносились 10 разів (з 11.01.2017 по 21.09.2017). 

10 

Створення міської геоінформаційної 

системи (ГІС), забезпечення 

максимально широкого доступу до 

неї мешканців міста 

Даний захід затверджений рішенням сесії міської ради від 20.12.2016 року 

№7/13/24 і в 2017 році не був профінансований, тому управлінням 

містобудування, архітектури та кадастру подано пропозиції до проекту міського 

бюджету на 2018 рік з метою його фінансування. 

Управління архітектури, 

містобудування та 

кадастру 

11 Зростання мережі відеокамер у місті 
У місті систематично встановлюються нові точки відео спостереження, які 

можна вільно відслідковувати на відповідних інтернет-ресурсах. 
КП «Інтеравіа» 

Стратегічна ціль 7. Досягнення європейського рівня надання медичної допомоги 

1 

Запровадження електронного 

документообігу в лікувально-

профілактичних закладах міста 

Розпочато роботу по створенню електронної реєстратури в КНП «Тернопільська 

міська дитяча комунальна лікарня», придбано комп’ютерну техніку на суму 

975,0 тис. грн. 

Відділ охорони здоров’я 

та медичного 

забезпечення 

2 
Первинна медико-санітарна 

допомога (ПМСД) 

Завершено капітальний ремонт амбулаторії по проспекту С. Бандери, проведено 

капітальний ремонт амбулаторії по вул. Золотогірській на суму 85,0 тис. грн. і 

поточний ремонт на суму 199,0 тис. грн. 

3 Стоматологічна допомога Запротезовано 1061 пільговиків на суму 950,0 тис. грн. 

4 

Зниження захворюваності на 

серцево-судинні та мозково-судинні 

хвороби 

На надання медичної допомоги хворим на на серцево-судинні та мозково-

судинні хвороби затрачено 400,0 тис. грн. Проліковано в кардіологічних 

відділеннях 2129 хворих. Прооперовано за рік 692 хворих, яким проведено 2818 

оперативних втручань. 

5 
Зниження захворюваності  на 

цукровий діабет 

На лікування хворих на цукровий діабет направлено 3 892,2 тис. грн. з 

державного бюджету та виписано більше 7000 рецептів на суму 1 022,4 тис. грн. 

хворим на цукровий діабет за рахунок коштів міського бюджетну 

6 
Боротьба з онкологічними 

захворюваннями 

Отримано медикаменти для забезпечення лікування дітей у гематологічному 

відділенні Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні. 

7 
Боротьба із захворюванням на 

туберкульоз, СНІД 

Придбано 4170 доз туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики 

дитячого населення міста на суму 84,6 тис. грн. 

8 

Проведення  капітальних ремонтів 

приміщень, оновлення матеріальної 

бази 

Проведено капітальні ремонти приміщень закладів охорони здоров’я міста на 

суму 5 457,8 тис. грн., придбане медичне обладнання на суму 16 605,0 тис. грн. 

9 

Забезпечення надання медичної 

допомоги, медико-психологічної та 

реабілітаційної допомоги учасника 

АТО 

Виписано 655 пільгових рецептів учасникам АТО на суму 150,0 тис. грн., надано 

медичну допомогу на суму 200,0 тис. грн. Надано стоматологічну та 

зубопротезну допомогу на суму 720,0 тис. грн. 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 2. ФОРМУВАННЯ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ  ЕКОНОМІКИ МІСТА 

Стратегічна ціль 1. Розвиток міста як потужного транспортно-логістичного центру 

1 

Створення транспортно-

логістичного комплексу на базі 

Тернопільського аеропорту 

Тернопільською міською радою спільно з обласною владою створено нове 

комунальне підприємство, діяльність якого буде спрямована на відновлення 

роботи та подальшого розвитку тернопільського аеропорту. На даний момент 

Управління стратегічного 

розвитку міста 



здійснюється врегулювання усіх юридичних аспектів щодо належного 

функціонування даного комунального підприємства. 

Стратегічна ціль 2. Модернізація базових виробництв, створення нових виробництв 

1 
Впровадження у виробництво нових 

видів продукції  

ТОВ «Галичина Ласунка» – розробка нових видів  продукції, які відповідають 

вподобанням  споживачів – заморожені продукти. 

ПАТ «ТерА» – протягом звітного періоду освоєно 5 нових  видів кондитерських 

виробів. 

ТОВ «Тернофарм» – розпочато виробництво сухої мікстури від кашлю для дітей 

«Аріда». 

Управління економіки, 

промисловості та праці 

2 

Впровадження у виробництво нових 

технологічних процесів; 

реконструкція та модернізація 

об’єктів виробничого призначення 

На ПАТ «ТРЗ «Оріон» 2017 рік оголошено роком технічного переозброєння, 

який спрямований на модернізацію та оновлення виробництва, втілення 

інновацій. Серед пріоритетів – завершення розробки та впровадження нової 

радіостанції з псевдовипадковим переналаштуванням радіочастоти (ППРЧ) для 

потреб Міністерства оборони України. 

ПРаТ «Тернопільський молокозавод» – будівництво цеху сухих молочних 

продуктів проектною потужністю 1 т в годину; реконструкція із заміною 

обладнання цеху виготовлення сиру кисломолочного 6,5 т в годину. Оновлено 

асортимент продукції. Зокрема, розпочато виробництво йогуртів з горіхом та 

маком, з зеленим чаєм, з м’ятою та полуницею, а також айран – літній 

кисломолочний напій, популярний у тюркських народів. 

Стратегічна ціль 3. Розвиток сфери гостинності 

1 Збільшення кількості туристів 
Прогнозна кількість туристів міста за 2017 рік становить приблизно 180 тис. 

чол., що значно перевищує минулорічний показник.  

Управління стратегічного 

розвитку міста 

2 

Підтримка туристичного порталу 

міста, туристичної мапи міста, 

інформаційного забезпечення 

Випущено безкоштовну туристичну мапу «98 причин відвідати Тернопіль», а 

також «Як відвідати Тернопіль?», «Тернопіль – центр Західної України», книга 

«Тернопіль» та «Календар подій 2017». Розроблено та обслуговується  два 

інтернет-сайти та групи в соціальних мережах із загальною відвідуваністю 

більше 10 000 на місяць (на них відбувається регулярне розміщення інформації 

про туристичні принади міста, його історію та турпродукти, які притягують до 

міста нових гостей та пропагують місто, як туристичний центр). 

3 

Забезпечення участі міста в 

національних та міжнародних 

туристичних форумах, виставках, 

ярмарках, конференціях, тощо 

Взято участь в засіданнях ради туристичних міст та регіонів України, а також у 

25 місцевих, національних і міжнародних туристичних виставках і 4 

закордонних заходах. 

4 Реалізація проекту «QR-код»  

Встановлено на історичних та визначних спорудах міста 7 анотаційних дощок з 

QR-кодами на українській та англійській мовах, а також із шрифтом Брайля, які 

розповідають та показують, як виглядав Тернопіль у минулому. 

5 Організація існуючих та відкриття в Організовано 4 масові екскурсії для місцевого населення та гостей міста у 



місті нових туристичних атракцій, 

фестивалів, виставок, ярмарок, тощо 

підземеллях Тернопільського замку, Архикатедрального собору та на місці 

проведення археологічних розкопок. Проведено 37 екскурсій для офіційних 

делегацій на різних мовах (українська, польська, російська, англійська). 

Стратегічна ціль 4. Розвиток малого та середнього бізнесу 

1 

Оновлення рубрики 

«Підприємництво та інвестиції» на 

сайті міської ради 

Рубрика систематично актуалізовується та доповнюється відповідними 

матеріалами, з метою повідомлення зацікавлених осіб. 

 

 

Управління економіки, 

промисловості та праці, 

управління стратегічного 

розвитку міста 

2 
Оновлення  інвестиційного паспорту 

міста 

Інвестиційний паспорт міста оновлено станом на 2017 рік на випущено 

українською та англійською мовами.  

3 

Залучення суб’єктів підприємництва 

до участі в міжнародних ділових 

зустрічах, переговорах, 

конференціях, семінарах,  форумах 

ділового партнерства 

 Суб’єкти підприємництва відповідно до мети закордонного відрядження 

входять у делегацію Тернопільської міської ради як представники місцевого 

бізнесу, а також беруть участь у різноманітних заходах.  

4 
Проведення ярмарків за участю 

товаровиробників міста 

У місті систематично проводяться ярмарки за участю товаровиробників міста 

відповідно до певних культурних заходів, де вони мають можливість 

представити свою продукцію. 

5 

Реалізація заходів щодо залучення 

суб’єктів господарювання з 

окупованих територій та зони 

бойових дій до здійснення 

підприємницької діяльності на 

території м. Тернополя 

Завершено реалізацію спільного з Євросоюзом проекту «Соціально-економічна 

адаптація переселених осіб у місті Тернополі», реалізовано 7 бізнес-проектів 

переселенців. 

6 
Сприяння створенню нових 

підприємств  

Спрощення для підприємців. Автоматичне поновлення договорів оренди 

приміщень за умови належного виконання умов договорів оренди, 

добросовісного користування приміщенням та відсутності заборгованості 

орендної плати. Поновлено 156 договір оренди землі та 167 договорів на оренду 

комунальної власності. 

Створення реєстру тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

діяльності. Комплексний документ, що включає детальний перелік та 

місцезнаходження об’єктів та споруд, які можуть використовуватись для 

здійснення підприємницької діяльності. 

7 

Відзначення кращих підприємців 

міста з нагоди святкування Дня 

підприємця 

Проведено відзначення кращих підприємців міста з нагоди святкування Дня 

підприємця й нагороджено почесними грамотами й цінними подарунками. 
Управління економіки, 

промисловості та праці,  

Інформаційно-

консультаційний центр 

підтримки 

підприємництва 
8 Проведення  тематичних семінарів 

Програма «Як почати свій бізнес». Проведено 27 інформаційних семінарів, 11 

семінарів з основ організації сільського зеленого туризму. Підприємці взяли 

участь у 12 міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, 



семінарах, круглих столах, форумах ділового партнерства. 

Стратегічна ціль 5. Розвиток міжнародного співробітництва 

1 

Розширення контактів та здійснення 

співпраці з органами місцевого 

самоврядування партнерських міст, 

дипломатичними представництвами 

та консульськими установами 

іноземних держав в Україні та 

України в іноземних державах, 

всеукраїнськими, міжнародними та 

іноземними організаціями 

Підписано Протокол про наміри встановлення партнерської співпраці між 

Тернополем та містом Сувалки та Договір про партнерську співпрацю з 

Плонськом (обидва міста з Польщі). 

Проведено попередні переговори щодо встановлення партнерських відносин з 

містом Прудентополіс (Бразилія), французьким Сен Жиль Круа де Ві та 

американським містом Парма (штат Огайо, США).    

На даний час місто Тернопіль співпрацює з 28 муніципалітетами європейських 

та інших міст.  
Управління стратегічного 

розвитку міста 

2 

Візити іноземних делегацій, 

учасників різних заходів до міста і 

навпаки, обмін кадрами й досвідом 

у різних сферах життєдіяльності 

міста 

На святкування Дня міста Тернополя у 2017 році було запрошено 11 

партнерських міст з Польщі,  Грузії та Литви та представники 2 дипломатичних 

установ в Україні (Чехії та Польщі). 

На кінець листопада 2017 року організовано: міжнародних заходів – 11, 

міжнародних візитів представників міської ради – 29, міжнародних візитів до 

міської ради – 49. 

Стратегічна ціль 6. Підвищення інвестиційної привабливості міста 

1 

Організація та участь у 

регіональних, національних та 

міжнародних заходах (проектах, 

форумах, виставках, конкурсах, 

ярмарках тощо) 

Взято участь в організації й проведенні міжнародного інвестиційного форуму 

«Тернопільщина Invest-2017». 

Управління стратегічного 

розвитку міста, 

управління економіки, 

промисловості та праці 

2 

Участь у проектах та грантових 

програмах міжнародних організацій 

та установ  

Спільно з партнерським містом Сувалки (Польща) проводиться обговорення 

питань співпраці, опрацювання інформаційних матеріалів для підготовки повної 

форми заявки проекту «Розвиток туризму на основі унікальних водних 

цінностей в транскордонному регіоні» для участі в ІІ турі Програми 

транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020». 

3 
Оновлення інвестиційного рейтингу 

міста 

Рейтинговим агентством «ІВІ-Рейттинг» оновлено рейтинг інвестиційної 

привабливості міста за Національною рейтинговою шкалою, рівень рейтингу – 

uaА- прогноз «стабільний». Результат оновлення – підвищення рейтингу. 

Також рейтингове агентство «Євро-Рейтинг» оновило рейтинг інвестиційної 

ефективності міст Україн і за результатами 2-го кварталу 2017 року лідером 

рейтингу був Тернопіль, який набрав 242 бали. 

4 

Укладення інвестиційних угод на 

будівництво (реконструкцію) 

об`єктів житлового та комерційного 

призначення 

 

Протягом 2017 року було укладено 3 інвестиційні договори. Також 

систематично оновлюється перелік інвестиційно привабливих об’єктів. 



СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 3. ТЕРИТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Стратегічна ціль 1. Підвищення ролі вищих навчальних закладів у житті міста та зростання інноваційного потенціалу міста 

1 

Проведення навчання і стажування 

учнів й студентів за кордоном, 

налагодження контактів в даній 

сфері  

Досягнуто домовленостей щодо стажування вчителів польської мови міста  у 

школах Нового Томишля та Тарнува.  В рамках підписаного договору між ЗОШ 

№8 та гімназією №2 міста Ниси реалізовується спільний проект. Надано 

сприяння ЗОШ №5 в реалізації українсько-литовського проекту в галузі освіти, 

зокрема, з містом Таураге, Литва. Досягнено домовленості щодо встановлення 

партнерських відносин між школою № 29 з однією із шкіл міста Вільянді 

(Естонія) та Тернопільською ЗОШ №9 з школою №2 міста Плонськ (Польща). 

ВУЗи м. Тернополя, 

виконавчі органи ради 2 

Стажування студентів ВУЗів м. 

Тернополя в органах місцевого 

самоврядування  

Студенти місцевих ВУЗів систематично проходять практику та стажування у 

виконавчих органах міської ради відповідно до свого профілю. 

3 
Залучення науковців міста до 

діяльності експертних рад 

Науковці міста активно залучаються до участі у засідання експертних рад. 

4 

Збільшення кількості 

всеукраїнських та міжнародних 

наукових конференцій за участю 

науковців тернопільських ВУЗів 

ВУЗи міста систематично проводять тематичні конференції, участь у яких 

приймають студенти та вчені із зарубіжних країн, а самі конференції можуть 

проходити на іноземних мовах. 

5 Комп’ютеризація бібліотек 
Комп’ютерна база бібліотек міста постійно розширяється, а також оснащується 

швидкісним інтернетом та точками доступу WI-FI. 

Управління культури та 

мистецтв 

6 

Збільшення кількості точок відео-

нагляду та мереж точок WI-FI 

доступу 

Мережа точок доступу до відео-нагляду та WI-FI постійно розширюється.  

КП «Інтеравіа» 

Стратегічна ціль 2. Розвиток й забезпечення якісної освіти 

1 

Інформатизація та комп’ютеризація 

навчальних закладів, розширення 

мережі класів, під’єднаних до 

глобальної комп’ютерної мережі 

Інтернет та впроваджених 

комп’ютерно-орієнтованих 

технологій у навчальний процес 

На придбання комп’ютерів, мультимедійних класів, заміну застарілої 

комп’ютерної техніки  виділено 1 754,0 тис. грн. 

 

Управління освіти і 

науки 

2 

Забезпечення морального та 

матеріального стимулювання і 

підтримки творчих здібностей 

учнівської молоді 

На ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів  

переможцями та призерами від Тернополя стали учнів (ТУГ, ТТЛ, ТСШ №3, 29, 

ТЗОШ № 26), що становить 49% від загальної кількості учасників – 

представників Тернопільської області. 

На ІІІ етапі учнівських олімпіад призерами стали 101 учасник від команди м. 

Тернополя. 

Відповідно до Положення про преміювання учнів та педагогів за високі 



здобутки кожен учень отримали 5 000 грн. – ІV етап та 750 грн. – ІІІ етап. 

Іменні стипендії міського голови (по 300 грн.  на місяць) отримують 44 учні у 17 

номінаціях та у номінації «Кращий учень школи» 30 школярів. 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ 4. МІСТО НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ, КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

Стратегічна ціль 1. Розвиток міста як центру національних та духовних цінностей 

1 
Національно-патріотичне  

виховання дітей та молоді 

У всіх навчальних закладах відбувалося відзначення державних національних 

свят: Дня захисника України, Дня Соборності України, Дня Гідності та Свободи, 

Дня Героїв Небесної Сотні, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня пам’яті та 

примирення, Дня Конституції, Дня Національного Прапора, Дня Незалежності 

України, Дня утворення Української Повстанської Армії. 

З метою вшанування пам’яті героїв національно-визвольних змагань, мужності 

та героїзму сучасних захисників суверенітету і територіальної цілісності 

України, утвердження ідеалів свободи і демократії, збереження історичної 

пам’яті про доленосні події в Україні початку ХХІ століття та сприяння 

дальшому зміцненню патріотичного духу в учнівської молоді проведено: 

 загальноміські художньо-естетичні конкурси патріотичного спрямування: 

міський етап обласного фестивалю-конкурсу патріотичної пісні, прози та 

поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова», присвячений 

відзначенню 75-ї річниці створення УПА»; фестиваль-конкурс 

фольклорних колективів «Від Катерини – до Водохреща»; конкурс 

духовної пісні «Молитва за Україну», фестиваль-конкурс читців і  

театральних колективів, огляд-конкурс колективів художньої 

самодіяльності «Тобі, Україно!»; 

 художньо-мистецькі пленери: «Палітра буковинського краю»  (м. 

Чернівці), «Козацька палітра»  ( м. Теребовля);  

 військово-патріотичні та фізкультурно-оздоровчі заходи (міське 

спортивно – мистецьке свято «Козацькі забави», фізкультурно-

патріотичний фестиваль  «Нащадки козацької слави»,  дитячо-юнацька 

військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»), змагання юних 

рятувальників «Школа безпеки» пам'яті учасника ліквідації аварії на 

ЧАЕС Леоніда Кудринського,  олімпіада «Звитяжний рух – Майдан», 

історико-патріотична акція «Ми – українці», присвячена святкуванню 

Дню захисника України та форуму українських патріотичних справ). 

Забезпечено проведення шкільних та міських етапів конкурсу  пошукових та 

науково-дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської 

Виконавчі органи міської 

ради 



молоді «Моя Батьківщина – Україна», конкурсу туристсько-краєзнавчих 

експедицій учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний 

край», конкурсу серед педагогічних працівників навчальних закладів на кращу 

розробку народознавчої розвідки національно-патріотичної тематики «Слава 

України», краєзнавчо-народознавчої експедиції учнівської молоді «Любіть 

Україну  вишневу свою під гаслом «Сила нескорених», міського конкурсу на 

кращий учнівський твір «Зродились ми великої години», присвяченого 75-й 

річниці  створення УПА, участь в обласній конференції «Роде наш красний, 

роде наш прекрасний», фестивалі юних майстрів народних ремесел «Самобутня 

Україна», Всеукраїнській виставці-конкурсі декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», обласній  заочній виставці-

конкурсі робіт юних дизайнерів та ужиткового мистецтва, приуроченій 

відзначенню 90-річчя руху юних техніків в Україні. 

Здійснюється оновлення у навчальних закладах постійно діючих стендів, що 

відображають подвиг Героїв Небесної Сотні, учасників АТО, оновлення 

експозицій шкільних музеїв матеріалами про події    революції Гідності, АТО; 

поповнення бібліотек, кабінетів історії і захисту Вітчизни експозиційними 

матеріалами «Утвердження нації» і «Народження сучасних Збройних Сил 

України». 

Учні шкіл є активними учасниками низки патріотичних акцій і флеш-мобів:  

«Лист пораненому», «Діти школи – воїнам АТО», «Поділись теплом свого 

серця»,  «Підтримай воїнів АТО», «Прапор України – прапор миру», «Маки 

пам’яті»; «Молитва за Україну»,  «Діти за мир, за єдину Україну;   «Оберіг 

Захисника Вітчизни», «Коло єднання», «Квіти гідності», «Пам’ятай мене 

живим», «Візьмемося усі за руки» тощо. 

Створено тематичні веб-сторінки на сайтах навчальних закладах для розміщення 

інформаційних матеріалів щодо національно-патріотичного та військово-

патріотичного виховання дітей та молоді. 

2 
Популяризація вітчизняної 

кінематографічної продукції 

Проведення фестивалів вітчизняного кінематографу (фестиваль дитячого кіно 

«Чілдрен 2017», І-й всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації і 

телебачення «КіноХвилька»), а також систематичний прокат вітчизняної 

кінопродукції у КП «Палац Кіно». 

3 
Соціальна підтримка учасників АТО 

та членів їх сімей 

Надано матеріальну допомогу на суму 320,7 тис. грн., одноразової грошової 

допомоги в розмірі 15,0 тис. грн. контрактникам (59 осіб), щомісячної допомоги 

(500 грн) членам сімей загиблих АТО (40 осіб). Сертифікати на квартири 

отримали 12 учасників АТО. Ухвалено рішення щодо виділення земельних 

ділянок 776 учасникам АТО. Діти учасників АТО забезпечені безоплатним 

харчуванням у дошкільних навчальних закладах, школах та ПТУ. 9 сімей 



загиблих учасників АТО отримали у власність земельні ділянки для будівництва 

та обслуговування житлових будинків. Відбувається відшкодування пільг 

учасникам-добровольцям АТО в розмірі 75% на оплату ж/к послуг. Придбано 

путівок на санаторно-курортне лікування для ветеранів війни (125 путівок). 

Стратегічна ціль 2. Розвиток міста як культурного центру 

1 

Зміцнення матеріально-технічної 

бази закладів культури відповідно 

до сучасних вимог, впровадження 

енергозберігаючих, інформаційно-

комунікаційних технологій 

Український дім «Перемога». Капітальний ремонт приміщень, встановлення 

світлотехнічного обладнання.  

ПК «Березіль». Капітальний ремонт приміщень, поточний ремонт покрівлі даху 

центрального входу. 

Тернопільська музична школа №1. Капітальний ремонт підвального приміщення 

та даху прибудов. 

Тернопільська художня школа. Капітальний ремонт приміщення, придбання 3D-

принтера. 

Бібліотека для дорослих №7. Капітальний ремонт приміщення. 

Центральна міська бібліотека. Капітальний ремонт приміщення. 

БК «Пронятин». Капітальний та поточний ремонт приміщення. 

КП «Палац кіно». Капітальний ремонт приміщення. 
 

Управління культури та 

мистецтв 

2 

Проведення у місті широкого кола 

культурних заходів, фестивалів, 

виставок, ярмарок національного та 

міжнародного значення  

Файне зимове містечко, фестиваль «День зими», Конкурс духовної пісні «Я там, 

де є благословіння», Дні польської культури в м. Тернополі, мистецький проект 

виставка «Сакральний простір», мистецький фестиваль «Співоче поле. 

Тернопіль», фестиваль дитячого кіно «Чілдрен 2017», І-й всеукраїнський 

фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення «КіноХвилька», фестиваль 

дитячої творчості для дітей з особливими потребами «Повір у себе», мистецько-

гастрономічні фестивалі «Тернопіль фест», мистецький міжнародний фестиваль 

«Ї», Фон Вакано Крафт Фест, Тернопільські дні моди, Дні Європи, 

гастрономічні фестивалі «Галицька дефіляда», «Вуличний ринок», міжнародний 

музичний фестиваль «Файне місто», фестиваль «Вина і Сиру», фестиваль «Сала 

і Самогону», міжнародний фестиваль джазової музики «Jazz Bez», тощо.  

Стратегічна ціль 3. Розвиток міста як центру фізичної культури та спорту 

1 

Проведення місцевих та 

міжнародних спортивно-масових  

заходів (чемпіонатів, першостей, 

кубків, турнірів, днів здоров’я, 

тощо) 

Етапи чемпіонату світу та Європи з водно-моторного спорту. Всеукраїнські 

змагання з хокею Ternopil hockey Classic. Міжнародний турнір з бодібілдингу 

International Ternopil Cup. Також у місті проводяться численні спортивно-масові 

заходи. 

 

Управління у справах 

сім´ї, молодіжної 

політики та спорту, 

управління стратегічного 

розвитку міста 

 
2 

Покращення матеріально-технічної 

бази закладів фізкультури і спорту, 

створення нових об’єктів  

Універсальний ігровий майданчик з вуличними тренажерами по вул. 

Купчинського. Капітальний ремонт басейну «Комплексна дитячо-юнацька 

школа №1». Капітальний ремонт гімнастичного залу, роздільні доріжки в 

басейні та придбання обладнання «Комплексна дитячо-юнацька школа №2». 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-06-27-001632-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-06-27-001632-b
https://etp.zakupki.com.ua/tender/1315135
https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2017-07-06-000928-c
https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2017-07-06-000928-c


Капітальний ремонт приміщень, придбання футбольних воріт, придбано 

трактор-косарку для «Комплексна дитячо-юнацька школа з футболу та інших 

ігрових видів спорту». Капітальний ремонт приміщення, придбання 

борцівського килиму «Дитячо-юнацька школа з греко-римської боротьби». 

Капітальний ремонт футбольного поля «Тернопільський міський стадіон». 

Капітальний ремонт стадіону «Комбайнового заводу» для «Футбольний клуб 

«Тернопіль». Придбано 4 човни (драгандботи), 6 дошок для віндсерфінгу для 

«Дитячо-юнацька школа з водних видів спорту». 

3 Розвиток велоінфраструктури міста 

Нанесення велорозмітки: парк ім. Т. Шевченка (від «Острівця закоханих» до 

пляжу «Циганка», поруч пам’ятника С. Бандері); вул. Руська – (поруч церкви 

Воздвиження Чесного Хреста та на пішохідних переходах перехрестя вулиць 

Замкова- Руська- Шашкевича); вул. Білецька (поруч податкової); вул.Текстильна 

(поруч магазину меблів  фабрики «Нова»). 

І етап створення парку для велосипедних змагань (МТБ-парк) на території РЛП 

«Загребелля» (виготовлено проектно-кошторисну документацію). 

Встановлено 37 велопарковок. 

Управління житлово-

комунального 

господарства, 

благоустрою та екології 

  

 

 

Начальник управління                                                                                                                                     Ю.П. Дейнека 
 

https://poglyad.te.ua/holovni/strongna-ternopilskomu-ozeri-tryvayut-zmagannya-na-chovnah-drakonahstrong.html


Додаток 2 
 

Основні показники виконання  

Плану стратегічного розвитку міста Тернополя до 2025 року за 2017 рік 

 

Таблиця 1 

Місце Тернополя у рейтингових оцінюваннях за 2017 рік 

№ п/п Назва рейтингу Місце 

1 
Рейтинг міст з найчистішим повітрям (за даними мережі 

спостережень Національної гідрометслужби України) 
1 з 39 

2 
Рейтинг комфортності міст України (оцінювання журналу 

«Фокус») 
7 з 22 

3 

Рейтинг прозорості 50 найбільших міст України (дані 

проекту «Транспарентність, фінансове здоров’я та 

конкурентоспроможність місцевого самоврядування в 

Україні», що реалізується МЦПД та INEKO за фінансової 

підтримки Посольства США в Україні) 

5 з 50 

4 
Рейтинг міст України (третє муніципальне опитування 

соціологічної групи «Рейтинг») 
4 з 24 

5 

Рейтинг легкості введення бізнесу «Регіональний Doing 

Business» (дослідження Офісу ефективного регулювання 

(BRDO) та Спілки українських підприємств (СУП)) 

5 з 25 

 

 

 



 

Рис. 1. Динаміка рейтингу інвестиційної привабливості Тернополя 

 

Рис. 2. Рейтинг інвестиційної ефективності міст за підсумками 

2-го кварталу 2017 року 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Динаміка туристичного збору (тис. грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Динаміка кількості туристів (тис. осіб) 

 

Таблиця 2 

Динаміка кількості об’єктів туристичної інфраструктури у м. Тернополі 

Роки 
Готелі та 

хостели 
Ресторани 

Туристичні 

фірми 

2013 25 37 51 

2014 26 38 60 

2015 26 39 66 

2016 28 45 85 

2017 (прогноз) 29 45 85 
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Рис. 5. Динаміка кількості партнерських міст Тернополя  

з муніципалітетами Європи та світу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Динаміка діяльності міста у сфері міжнародного співробітництва 
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             Рис. 7. Динаміка кількості ОСББ у житловому фонді міста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рис. 8. Динаміка обсягів використання природного газу у місті  

    (млн. м. куб.) 
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          Рис. 9. Динаміка оновлення тролейбусного парку міста (шт.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Динаміка обсягів реалізації промислової продукції  

підприємствами міста (млн. грн.) 
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Рис. 11. Динаміка рівня безробіття міста, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Рис. 12. Динаміка бюджету м. Тернополя (млн. грн.) 

 

 

Начальник управління                                                          Ю.П. Дейнека 
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