Член 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 та член Номінаційного комітету з
громадського бюджету
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Як член постійної комісії міської ради

Як член 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 брав участь у
підготовці, розробці та попередньому розгляді проектів рішень з
питань економіки, промисловості, транспорту, комунального
майна та підприємницької діяльності, що виносяться на розгляд
ради та подавав свої пропозиції та рекомендації по даних
проектах. Серед найважливіших із них можна назвати такі як:
✓Про виконання Програми економічного та соціального розвитку
м. Тернопіль у 2018р.;

✓Про створення індустріального парку «Тернопіль»
затвердження Концепції індустріального парку «Тернопіль»;

та

✓Про план стратегічного розвитку м. Тернопіль до 2025 року;
✓Програма автоматичної системи оплати проїзду та обліку
пасажирів в громадянському транспорті м. Тернополя;
✓Програма розвитку міжнародного співробітництва та туризму у
✓м. Тернопіль;
✓та інші.

Як член Номінаційного комітету

Як член Номінаційного комітету брав активну участь у попередньому розгляді проектів
«Громадський бюджет 2019 в м. Тернополі», підготовці пропозицій та рекомендацій щодо розгляду
проектів на 2019 рік та попереднього розгляду звітів про виконання проектів громадського бюджету
за 2018 рік.

Як директор школи
Як директор школи у якій навчаються в основному діти із виборчого округу №16, горджусь
успіхами кожного нашого вихованця. Ось лише малий перелік деяких із них:
✓реалізація міжнародного молодіжного проекту «Let's Fight Pollution»
✓підписання меморандуму про співпрацю із освітянами м. Таураге (Литва) за участю мерів міст Таураге
та Тернопіль;
✓угода про співпрацю з Goethe-Institut;
✓Коломийчук Денис, учень 10 класу, як фіналіст програми Flex отримав можливість навчатись один рік
у США у High Frederick School Dacono міста Денвер штату Колорадо;
✓Боцян Владислава, учениця 9 класу, стала переможцем XXXIV Міжнародного літературного конкурсуі
ім. Ванди Хотомської, що проходив у м.Слупськ (Польща);
✓Гресько Валерія та Максим Рапацький, учні 6 класу, стали чемпіонами світу у своїй віковій категорії на
конкурсі бальних танців у Парижі.

Роботи, виконані на території округу
№16
✓Школа №5:
•капітальний ремонт спортивного майданчика;
•заміна каналізації;
•капітальний ремонт підпірної стінки;
•капітальний ремонт туалетів третього поверху.
✓Дошкільний навчальний заклад №25 (Горбачевського, 5):
•придбання обладнання (17 500);
•капітальний ремонт приміщення (1 483 700).
✓Ремонт доріг:
•нанесено розмітку на вул. С.Крушельницької;
•капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями;
•перехід в районі вул. Крушельницької, вул. Чехова та перед т-м м-в «Центр»;
•перехід в районі вул. Крушельницької, вул. Грушевського м-в «Центр»;
•виконано роботи з поточного ремонту: вул. Чехова, вул. За Рудкою, вул. Родини Барвінських,
вул. С.Крушельницької, вул. І.Котляревського.
✓Термомодернізація:
•капітальний ремонт з утепленням фасадів вул. За Рудкою, 1 (ОСББ «Заруддя 1»).
✓Житлово-комунальне господарство
•капітальний ремонт покрівлі вул. Котляревського, 1, вул. За Рудкою, 1;
•капітальний ремонт прибудинкової вул. Крушельницької 1а (розпочато), вул. Д.Нечая, 29 (розпочато);
•капітальний ремонт інженерних мереж (вода) – вул. Р.Барвінських, 12;
•капітальний ремонт фасаду – вул. Горбачевського, 2а;
•влаштування дитячого майданчика вул. Крушельницької, 1, вул. Д. Нечая, 4.

