Звіт про діяльність депутатів Тернопільської
міської ради VII скликання фракції ВО «Батьківщина»
Звіт перед жителями виборчого округу №13

ДЕПУТАТА АНДРІЯ АРТИМОВИЧА
За період з грудня 2016 року по листопад 2017 року
на території виборчого округу №13 (мікрорайон «Південний») зроблено наступне:
- Проведено перемовини з учасниками забудови території колишнього цукрового заводу «Поділля», результатом чого став гарантійний лист, прийнятий додатком на
сесії Тернопільської міської ради, про передбачення надання приміщення для розташування поліклініки на території вищевказаної забудови.

- На двох зустрічах, в яких брали участь громадяни мікрорайону «Південний» та представники управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської
міської ради, обговорено принципи та особливості детального плану забудови мікрорайону «Південний». Знайдено резерви для облаштування соціальної інфраструктури мікрорайону.

- Допомога в облаштуванні церкви на території масиву
виділених ділянок під індивідуальну забудову на вул. Микулинецькій.
- Робота з учасниками АТО щодо облаштування енергопостачанням та під’їзними шляхами та резервування ділянок під соціальну інфраструктуру на території масиву
виділених ділянок під індивідуальну забудову на вул. Микулинецькій.
- Проведено ремонт діагностично-інфекційного відді-

Місце прийому громадян:
м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1-А, кожного
понеділка з 16:00 дпо 18:00

Межі округу: вул. Гребінки, Микулинецька,
Микулинецька-бічна, Подільська, Садова,
Чернівецька, Молодіжна, Фестивальна,
Студинського, Ярмуша, Козацька, Гірняка,
Голубовича, Шкільна, Гагаріна, пров.
Микулинецький, Садовий, Шкільний
лення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні.

- Завершено перетворення шляхом переходу комунального лікувального закладу Тернопільська міська дитяча
комунальна лікарня на Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня».
- За кошти співфінансування між Тернопільською міською радою та Фондом регіонального розвитку закінчується ремонт інфекційного відділення КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня».

- Створено електронну реєстратуру в поліклінічних
підрозділах КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня».
- Продовжується контроль за встановленням теплових
лічильників та робота по збільшенню їх чисельності.
- Прийом громадян: 47 прийомів. Останні чотири місяці прийом ведеться практично майже щоденно, крім вихідних, для зручності жителів мікрорайону «Південний».
- Зустрічі з мешканцями мікрорайону «Південний» – 3.

- Виступи на сесіях: 7 (зі зміни цільового призначен-

ня земельних ділянок на території мікрорайону «Південний», по скаргах жителів мікрорайону «Південний», з облаштування енергопостачанням та під’їзними шляхами
та резервування ділянок під соціальну інфраструктуру на
території масиву виділених ділянок під індивідуальну забудову на вул. Микулинецькій для учасників АТО).
- Подано депутатських звернень – 37 (вул. Голубовича,
вул. Гагаріна, вул. Козацька, вул. Молодіжна, вул. Ярмуша,
вул. Микулинецька, вул. Злуки, просп. Бандери).
- Надано матеріальної допомоги по 27 заявах-зверненнях громадян на суму понад 10 тис. грн.
З повагою – депутат Тернопільської міської ради
VII cкликання Андрій Артимович

Звіт перед жителями виборчого округу №40 депутата Наталії Шоломейчук

За останній рік об’єднаними зусиллями Тернопільського міського голови, депутатів та
виконавчого комітету на території виборчого округу №40 зроблено наступне:
- Розпочато ремонт прибудинкової території по вул. Симоненка, 1.
- Проведено ремонт даху будинку №10.
- За моїм зверненням було доукомлектовано дитячий
ігровий комлпекс по вул. Симоненка 4.
- Капітальний ремонт ДНЗ № 21.
- Ініціювала вивчення можливості розширення місць
для паркування автотранспорту по вул. Симоненка.
- При розробці проектно-кошторисної документації капітального ремонту прибудинкової території №1 по вул.
Симоненка врахувала побажання мешканців і відстоювала
можливість влаштування додаткових місць для паркування автотрансорту.
Розгляд звернень виборців:
- Про виділення земельних ділянок учасникам
АТО.
- Про катастрофічний стан двору і прибудинкової
території по вул. Симоненка, 8, 10.
- Про перевірку законності будівництва житлового будинку поблизу Симоненка, 1.
- Про ремонт і доукомплектацію дитячих ігрових

майданчиків.
- Про завершення капітального ремонту прибудинкової
території по вул. Симоненка, 3.
- Про включення до переліку об’єктів капітального ремонту на 2018 рік міжбудинкового проїзду будинків №10,
8, 4 по вул. Симоненка.
- Про завершення капітального ремонту в 2018 р. міжбудинкового проїзду по вул. Симоненка (будинок №1).
- Про облаштування додаткових місць для паркування автомобілів у дворах будинків по вул. Симоненка
1, 4, 8, 10.
- Проводила зустрічі з мешканцями округу.
- Допомогла знайти компромісне рішення в конфлікті між мешканцями будинку №6 по вул. Симоненка і ТОВ

МПП «Супутник» щодо розташування автомату з продажу
питної води.
- Підтримка малого і середнього бізнесу:
- В лютому 2017 року була одним з організаторів мітингу перед ОДА «Зупинимо владний геноцид українського
народу».
- Вдалося зберегти робочі місця на ринку для підприємців по вул. Живова ,9.
- Розглянула ряд колективних звернень підприємців і
розробила проект рішень на сесії міської ради з цієї проблематики.
- Допомагала підприємцям Тернополя у вирішені проблем пов’язаних з веденням бізнесу
Робота в комісіях:
- Активно брала участь у постійній депутатській комісії
міської ради з питань архітектури і містобудування.
- Спроба забудови земельної ділянки поблизу будинку номер 1 на вулиці Симоненка і численні звернення
мешканців цього будинку спонукали сприяти створенню
тимчасової комісії в міській раді з метою вивчення і вирішення конфліктної ситуації, яка виникла між мешканцями і забудовником. З метою інформування часто проводила зустрічі з мешканцями, ініціювала обговорення провідними архітекторами міста цього питання на засіданні архітектурно-містобудівної ради.
- З червня 2017 року після зверення бійців АТО вивчала болюче питання рекультивації земельних ділянок, виділених учасникам АТО для будівництва індивідуального
житла. Після ряду звернень з цього питання, обстеження
території, відведеної під земельні ділянки, на черговій сесії Тернопільської міської ради 18.08.2017 року виступила з депутатським запитом, в якому пропонувала створити тимчасову комісію, яку 31.08.2017 року на виконання
рішення міської ради було створено. Очолюючи дану комісію, прагну максимально пришвидшити виконання робіт підрядниками, вивчала проблему облаштування енергопостачанням та під’їзними шляхами і резервування ділянок під соціальну
інфраструктуру на території даного масиву. Розробляємо план дій на 2018 рік.
- Ініціювала створення міжфракційного обєднання жінок-депутатів «Рівні можливості».
Обрана головою цього об’єднання.

Звіт про діяльність депутатів Тернопільської
міської ради VII скликання фракції ВО «Батьківщина»

тра Поврозника» (https://www.facebook.
com/povroznyk.petro/) та «ВО «Батьківщина» у ТМР» (https://www.facebook.com/
Batkivshchyna.TMR/)

Робота з молоддю

Роботи, виконані
на території округу №16
За другий рік роботи спільними зусиллями міської
влади, депутатського корпусу та мешканців на території виборчого округу №16 зроблено наступне:
Ремонт вулично-дорожньої мережі:
поточний ремонт холодним асфальтобетоном вул. С. Крушельницької;
поточний ремонт гарячим асфальтобетоном вул. Чехова,
вул. Котляревського;
поточний ремонт «струменевим методом» вул. С. Крушельницької, вул. Опільського, вул. За Рудкою, вул. Головацького, вул. Котляревського;
встановлення пристрою примусового зниження швидкості («лежачий поліцейський») по вул. Крушельницької (в
районі будинку №1)

Освітлення вулиць, дворів:
часткова заміна світильників та кабелів електроопор по
вул. Чехова.
Велоінфраструктура
встановлення велопарковок: вул. Котляревського, 34
Ремонт покрівель
виконується: вул. За Рудкою, 1 (2 з 4)
Ремонт прибудинкових територій
виконано: вул. Транспортна,10
виконується: вул. Крушельницької, 1

ОСББ

Завдяки ініціативі мешканців окремих будинків значно
покращилась ефективність роботи ОСББ: «Берізка» (вул.
Горбачевського, 2), «Злагода» (вул. Крушельницької, 39),
«Веселка» (вул. За Рудкою, 14-А), «За Рудкою, 10», «Котляревського, 13», «Головацького, 4» «Горбачевського, 2-А»,
«Заруддя» (вул. За Рудкою,14), «Свій Дім» (вул. Крушельницької, 57), «За Рудкою, 5», «Сонечко» (вул.Полковника Д.
Нечая, 17), «Котляревського, 23», «Родини
Барвінських, 2», «Котляревського, 45», «За
рудкою, 15», «Опільського, 3».

Зв’язок з виборцями

Розглянуто більше 40 звернень жителів міста з проханням про надання матеріальної допомоги. Надано грошову допомогу 34 виборцям на суму більше 20
тис. грн.
Постійно підтримую зв’язок із виборцями через ведення у Facebook таких
сторінок як «Громадська приймальня депутата Тернопільської міської ради Пе-

Враховуючи те, що більше 60% дітей
шкільного віку, які проживають на території виборчого округу №16, відвідують
Тернопільську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №5 з
поглибленим вивченням іноземних мов, мною було організовано проведення низки заходів щодо покращення умов навчання та проведення дозвілля у позашкільний час, а саме:
Випущено альманах «Школа на Камінній: погляд крізь
століття. 1857-1987-2017» з нагоди 30-річчя п’ятої школи
та 160-річчя з часу відкриття першого навчального закладу
у теперішньому приміщенні школи по вул. Камінній,2. Альманах можна переглянути за посиланням: http://5.schoolinfo.te.ua/blog/75-nashi-proekti/z-juvile-m-ridna-shkolo
Організовано літній англомовний табір для дітей з мікрорайону, у тому числі і дітей із малозабезпечених сімей.
Більш детальну інформацію можна переглянути за посиланням: http://5.school-info.te.ua/blog/102-happy-english
Зміцненню позитивного іміджу м. Тернополя на міжнародній арені, підвищенню рівня ключових компетенцій та
навичок молодих людей як активних громадян та лідерів, їх
інтеграції в систему європейських цінностей, сприяла організація участі педагогів та старшокласників у таких міжнародних проектах: «Go out from the Shadow» (м. Вісла, Польща), «Road to tolerance» у рамках проекту «Erasmus+» (м.
Вісла, Польща), «Удосконалюй себе та надихай світ навколо» (м. Таураге, Литовська Республіки), «Once Upon a Time»
(м. Закопане, Польща). Ознайомитися детальніше можна за
посиланням: http://5.school-info.te.ua/blog/86-mizhnarodnespivrobitnictvo
Впровадженню нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес сприятиме придбання та встановлення нових комп’ютерів у кабінети іноземних мов та
обладнання кабінету інформатики для молодших школярів.

Звіт перед жителями виборчого округу №38
депутата Володимира Гринди
Обраний 30 жовтня 2015 року, позапартійний, фракція «Батьківщина»
Прийоми і зустрічі з виборцями: прийоми проводяться щосереди кожного тижня. Прийом здійснювався на базі приміщення ПП «Люкс», що розміщене на масиві «Аляска» (за «Молодіжним» магазином). Окрім зустрічей згідно з графіком, за
ініціативою громадян зустрічі проводилися протягом звітного періоду в усіх місцях м. Тернополя.
Враховуючи можливості надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у складному становищі, «депутатський фонд» використав повністю,
відповідно до звернень, що надходили на прийомах.
Житлово-комунальне господарство
З початку закладання бюджету Тернополя подав депутатським зверненням прохання зробити капітальний ремонт у всіх проблемних дворах і особливо лобіював завершити ремонт прибудинкової території по вул.
15 Квітня, 29 який не завершили ще з 2015 року. Нажаль,
наша фракція має лишень 4 голоси у міській раді, тому
рішенням виконкому від 23 серпня 2017 року кошти були перекинуті на інші округи, а наш 39 округ, який входить до числа найбільших округів нашого міста і налічує

За 2017 рік взяв участь у роботі усіх сесій
(100%) та у всіх засіданнях земельної
комісії, членом якої є.

5 тисяч виборців, був повністю проігнорований. У нас не
зробили жодного дитячого майданчика, жодного спортивного майданчика, не впорядкували жодної прибудинкової території… Подібну ситуацію можна побачити
на усій «Алясці». Можна із сумом онстатувати, що наші
мешканці, що проживають на масиві «Аляска», були повністю проігноровані нашою міською владою, яку очолють представники партії «Свобода».
ОСББ
У 2016 році я виступив одним із ініціаторів створення «Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (ОСББ) по вулиці 15 Квітня, 37 і по вул.
15 Квітня, 39 (по 160 квартир у кожному будинку). На
жаль, незважаючи на звернення голів цих ОСББ, виконавча влада ще досі не виділила жодної копійки на
ремонт ані спортивного майданчика, ані ремонт даху. Як же можна сподіватися, що люди будуть створювати ОСББ, якщо влада не хоче допомогти мешканцям, незважаючи на занедбаний стан цих будинків!?
Вихід з ситуації я бачу наступний: кошти з міського бюджету, які виділяються на капітальний ремонт міста,
повинні піти на округи напряму, а не через якісь так звані «титульні списки», які встановлюються виконкомом.
У друге ці кошти не можуть зніматися з округу рішеннями виконкому після прийняття бюджету через якісь
політичні ігри, бо це шкодить мешканцям нашого мі-

ста.

Більш ширше мвй звіт буде представленим перед
мешканцями 39 округу у приймальні депутата в приміщені ПП «Люкс». Про дату публічного звіту буде розклеєно оголошення на підїздах будинків.
Одна з головних відповідальностей депутата у сесійній залі – ГОЛОСУВАТИ.
Отже, як голосував Володимир Гринда, депутат
Тернопільської міської ради можна побачити на
сайті: http://www.rada.te.ua
Контакти: м. Тернопіль, Гринда Володимир Павлович,
тел. (097) 134-53-35, doktorant2008@ukr.net
Помічники депутата міської ради:
Баран Віктор Михайлович, тел. (097) 171-42-16

Віддруковано: Поліграфічне видавництво «А-ПРІНТ» Товариства з обмеженою відповідальністю «Дім»,
м. Тернопіль, тел. (0352) 52-27-37, (067) 352-18-51. Сайт www.a-print.com.ua На замовлення Тернопільської міської ради. Відповідальна за випуск М. Зварич.

