
Як депутат Тернопільської міської ради VII скли-
кання складаю письмовий річний звіт перед 
громадою міста про виконану роботу.

Протягом звітного періоду здійснював свої повнова-
ження відповідно до Конституції України, Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад», а також 
інших законодавчих і нормативно-правових актів.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус де-
путатів місцевих рад» кожний депутат місцевої ради 
періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’яза-
ний звітувати про свою роботу перед виборцями свого 
виборчого округу, об’єднаннями громадян. Звіт депу-
тата місцевої ради повинен містити відомості про його 
діяльність у раді та в її органах, а також про його робо-
ту у виборчому окрузі, про ухвалені  радою та її органа-
ми рішення, про хід їх виконання, про особисту участь 
в обговоренні, ухвалені та в організації виконання рі-
шень ради, а також доручень виборців свого виборчо-
го округу.

У період 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року про-
ведено одинадцять чергових та позачергових сесій Терно-
пільської міської ради, на яких я був присутнім, де розгля-
дались та ухвалювалися рішення, що охоплюють питання 
соціально-економічного розвитку міста, міського бюджету, 
регулювання земельних відносин тощо. Всі питання, які ви-
носилися на розгляд сесій Тернопільської міської ради, по-
передньо розглянуто на засіданнях постійних комісій, в то-

му числі й  постійної комісії міської ради з питань містобу-
дування, членом якої я є. За звітній період було проведено 
19 засідань вищевказаної комісії та розглянуто понад 1500 
питань.

На одному із засідань сесії мною було підтримано про-
ект рішення міської ради про виділення земельної ділян-
ки промислового призначення для створення першого ін-
дустріального парку у місті Тернополі.

Протягом звітного періоду до мене як до депутата ви-
борчого округу №22 Тернопільської міської ради VII скли-
кання надійшло понад 100 письмових та близько 300 ус-
них звернень, 286 осіб прийшло на прийом, надавав необ-
хідні консультації. За моєї участі було проведено понад 30 
зборів мешканців будинків мого округу з питань капіталь-
них і поточних ремонтів прибудинкових територій та ре-
монтів будинків.

Усі звернення громадян мною розглянуті та вжиті за-
ходи щодо задоволення потреб заявників. Крім того, я на-
діслав обґрунтовані відповіді на звернення, у яких були 
порушені питання, які не входять до компетенції міської 
влади або не підлягали до задоволення з об’єктивних при-
чин. Особисто мною до міської ради та її органів було 75 
депутатських звернень з проблем, піднятих у зверненнях 
мешканців міста Тернополя, адресованих на моє ім’я. Кло-
потав про виділення з депутатського фонду коштів меш-
канцям, які звернулися з питань надання матеріальної до-
помоги, зокрема соціально незахищеним тернополянам 
(в тому числі і на лікування), частина яких проживає на 
моєму окрузі.

Крім цього, я входжу до складу громадської комісії з 
житлових питань, міської комісії із забезпечення житло-
вих прав мешканців гуртожитків та комісії з вирішення 
земельних спорів. Близько 45 засідань названих комісій 
відбулося за моєю участю, на них було розглянуто понад 
1200 питань за  зверненнями мешканців міста Тернополя 
, в тому числі і мого округу. 

Влітку 2017 року я брав участь у відкритті пам’ятного 
знака чемпіону Європи з водно-моторного спорту Массі-
мо Россі. Цей представник Німеччини здобув перемогу на 
чемпіонаті Європи з водно-моторного спорту у класі F250, 
який проводився у Тернополі у 2016 році. На жаль, ця пе-
ремога була останньою в його житті. Відкриття знака від-
бувалося за участі президента Національної федерації 

водно-моторного спорту України Віктора Шемчука на на-
бережній Тернопільського ставу.

Відомості про роботу на моєму окрузі №22 (будинки 
№№74, 76, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106 по проспекті Сте-
пана Бандери та будинки №№4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 та 22 
на бульварі Данила Галицького).

Влітку 2017 року у дитячому садку №20 відкрито ясель-
ну групу, яку відвідують 30 дітей. Загалом вартість ремон-
ту приміщення та придбання необхідної техніки коштува-
ло близько 300 тисяч гривень. 

За моєї підтримки на спортивному майданчику на буль-
варі Д. Галицького, 26 проведено захід під назвою «Рухан-
ка на «Східному». Завдяки Лілії Проць такий захід відбу-
вався у Тернополі не вперше, його вже проводили у різних 
мікрорайонах міста, в тому числі і на вказаному майдан-
чику. Мета заходу полягає у необхідності підготовки все-
бічно розвинутого, активного та здорового підростаючо-
го покоління нашого міста. Змагання проводилися для 
діток віком від 2 до 11 років. Усіх учасників «Руханки на 
«Східному» нагородили призами від ТМ «Ласунка» та со-
лодкими подарунками.

Звіт про діяльність 
депутата Тернопільської міської ради VII скликання 

Шморгая Олега Васильовича
з 01.01.2017 по 31.12.2017 року



На звернення мешканців будинку №6 на бульварі Д.Га-
лицького щодо ремонту двору зі збільшенням кількості 
місць для паркування автомобілів, відповідно до розробле-
ної проектно-кошторисної документації, проведено капі-
тальний ремонт проїжджої та пішохідної частини, зробле-
но тротуарну доріжку, що з’єднує двір з бульваром, облаш-
товано екопарковку на прибудинковій території.

На численні звернення мешканців округу №22, дирек-
ції початкової школи з поглибленим вивченням основ 
економіки та дирекції дитячого садка №20, щодо ремонту 
та розширення одного з найбільших проїздів на проспекті 
С. Бандери, 92 – вул. Протасевича,4, я запропонував відре-
монтувати цю ділянку, оскільки даний проїзд був облаш-
тований понад 50 років тому, без належної основи та во-
довідведення. За сприяння міського голови Сергія Нада-

ла було ухвалено рішення провести капітальний ремонт 
вищевказаного проїзду. Ремонтні роботи цього об’єкта бу-
дуть проводити у декілька етапів. Зокрема, на сьогодні, за-
вершено ремонт пішохідної ділянки та проїзду до будин-
ку №98 на проспекті С. Бандери. До слова, орієнтовна вар-
тість ремонту цього міжквартального проїзду становити-
ме понад 4 млн грн.

У частині будинків на проспекті С.Бандери та бульварі 
Д. Галицького здійснено:

- заміну стояків та кранів холодного водопостачання;
-  заміну каналізаційних стояків;
- санітарну чистку зелених насаджень;
- фарбування панелей на сходових клітках;
- частковий ремонт дахових покрівель;
- заміну каналізаційних труб у підвалах;
- заміну водяних стояків у квартирах;
- ремонти систем централізованого опалення в під-

вальних приміщеннях та заміну кранів д-15мм, д-32мм, 
д-25мм в системах централізованого опалення.

До мене як до депутата Тернопільської міської ради 
звернулися мешканці будинку на бульварі Д. Галицько-
го, 4 з приводу ремонту будинку у зв’язку з відлущенням 
штукатурки від фасаду будинку з боку «Палацу спорту» 
та можливим осіданням сьомого під’їзду цього будинку. З 
вищевказаного питання було проведено збори мешканців 
сьомого під’їзду та обговорено декілька різних пропозицій 
щодо розв’язання проблеми.

Мною було спрямовано декілька депутатських звернень 
та створено комісію, до роботи якої залучено працівни-
ків управління житлово-комунального господарства, бла-
гоустрою та екології і управління містобудування, архітек-
тури та кадастру, балансоутримувача будинку ПП «Східний 
масив» на чолі з директором цього підприємства, головно-
го інженера підприємства та майстра дільниці. 

Комісія прийняла рішення рекомендувати управлін-
ню житлово-комунального господарства, благоустрою та 
екології Тернопільської міської ради звернутися до «Про-
ектного інституту «Тернопільський Промбудпроект» щодо 
проведення обстеження даного будинку та розробки про-
ектно-кошторисної документації.

На численні звернення мешканців мікрорайону Схід-
ний з приводу будівництва бювету на бульварі Д. Галиць-
кого, я спрямував депутатське звернення щодо вищеза-
значеного питання. Пропозиція щодо такого будівництва 
була підтримана та погоджена міським головою Сергієм 
Надалом. Як результат, на 2018 рік заплановано провести 
будівництво бювета на бульварі Д. Галицького в м.Терно-
полі. 

 Крім того, заплановано провести капітальний ремонт 
пішохідної доріжки між будинком на проспекті С. Банде-
ри, 92 та церквою Матері Божої Неустанної Помочі УГКЦ 
в м. Тернополі. 

На звернення мешканців будинків на проспекті С. Бан-
дери №№ 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 щодо проведення 
асфальтобетонного покриття міжквартального проїзду з 
облаштуванням тротуарної доріжки у дворі, в якому про-
живає понад три тисячі жителів, у числі яких мешканці з 
неповнолітніми дітьми, люди похилого віку та інваліди, 
запропоновав запланувати та провести капітальний ре-
монт асфальтобетонного покриття міжквартального про-
їзду даних будинків на 2018 рік. До слова,  за сприянням 
міського голови Сергія Надала та рекомендації постій-
ної комісії міської ради з питань житлово-комунального 
господарства, екології, надзвичайних ситуацій, енергоза-
безпечення та енергоефективності було ухвалено рішен-
ня подати документи на розробку проектно-кошторисної 
документації на проведення ремонтних робіт вищевказа-
ного міжквартального проїзду . 

Крім того, підготовлено проектно-кошторисну доку-
ментацію на капітальний ремонт прибудинкової терито-
рії на бульварі Д. Галицького, 12, мешканці даного будин-
ку неодноразово звертались і будинок включили до спис-
ку капітальних об’єктів у 2016-17рр.

Планується виготовити проектно-кошторисну доку-
ментацію та провести капітальний ремонт прибудинкової 
території  на проспекті С. Бандери, 104 в першу чергу,  а в 
другу чергу – капітальний ремонт прибудинкової терито-
рії на проспекті С. Бандери, 102.  Ці будинки мають спіль-
ний дитячий майданчик, спільний в’їзд та виїзд на вули-
цю Протасевича.  

Також планується виготовити проектно-кошторисну 
документацію на проведення  капітального ремонту при-
будинкової території на бульварі Д. Галицького, 18.

Звісно, ще є чимало нерозв’язаних проблем, які необ-
хідно вирішити.

Насамкінець хочу запевнити своїх виборців, що і в 
наступні роки я докладатиму максимум зусиль для 
того, щоб і я особисто, і мої колеги-депутати, і вся 
місцева влада працювали на покращення добробуту 
та підвищення рівня комфорту для мешканців нашо-
го міста.

З повагою –         
 Депутат Тернопільської міської ради  

ШМОРГАЙ Олег Васильович.
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