
Відповідно до ст. 16  ЗУ «Про статус депутатів 
місцевих рад» депутат місцевої ради періо-
дично, але не рідше одного разу на рік, зо-
бов’язаний звітувати про свою роботу перед 
виборцями відповідного виборчого округу, 
об’єднаннями громадян.

Шановні виборці!
Я – Зінь Іван Федорович обраний депутатом 

Тернопільської міської ради VII скликання від 
партії ВО «Свобода», член Постійної комісії з пи-
тань економіки, промисловості, транспорту і 
зв’язку, контролю за використанням комуналь-
ного майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької 
діяльності, захисту прав споживачів та туризму, 
звітую перед вами за виконану роботу в окрузі у 
2017 році. 

Капітальний ремонт педіатричного відді-
лення на Миру

У квітні 2017 року після капітального ремон-
ту відновило діяльність найбільше у Тернополі 
педіатричне відділення №3, яке розташоване на 
вул. Миру, 11. До цього часу ремонти у цих дитя-
чих поліклініках не проводилися десятки років.

Загалом за останній рік у Тернополі на ремон-
ти приміщень дитячої комунальної лікарні та 
поліклінічних відділень з міського бюджету бу-
ло виділено понал 2 млн 600 тис. грн та ще по-
над 1 млн на придбання необхідного обладнан-
ня. За ці кошти капітальні ремонти проведені у 
поліклініці №3 на вул. Миру, поліклініках №4 на 
вул. Київській та №2 на бульварі Данила Галиць-
кого. 

Відкриття відремонтовано інфекційно-діа-
гностичного відділення 

Разом з депутатським корпусом міської ради  
взяв участь у відкритті інфекційно-діагностич-
ного відділення Тернопільської міської дитячої 
клінічної лікарні, на капітальний ремонт якої та 
придбання обладнання було передбачено у 2017 
році майже 3 млн грн.

На вул. Пилипа Орлика, 1 та вул. Пилипа Ор-
лика, 2 розпочато ремонтні роботи, які успішно 
продовжуються у 2018 році. У 2017 році були за-
вершені ремонти біля І під’їзду.  

Проведено капітальний ремонт частини те-
риторії дитячого садочка №16. На місці старих 
аварійних павільйонів, яких було п’ять, спільно з 
завідувачем даного закладу запланували і  вста-
новили нові дитячі майданчики.

Замінено вікна на енергозберігаючі у під’їз-
дах будинків на вул. Миру, 6 та 7

Енергоефективність та термомодернізація 
- це кроки до суттєвої економії опалення. Тому 
мешканці будинків з вулиці Миру, 6 та 7 взяли 
участь у програмі Тернопільської міської ради з 
термомодернізації житлового фонду та встано-
вили металопластикові вікна у двох під’їздах. 
Зазначу, що ця програма дозволяє мешканцям 
утеплити будинок або ж замінити вікна у місцях 

загального користування і оплатити лише 30% 
вартості робіт. Інші 70% - оплатить міська рада.

Підпірна стіна на вул. Карпенка. Неоднора-
зово до мене як до депутата зверталися мешкан-
ці будинків вул. Миру 11, 12 та 13 щодо незадо-
вільного стану підпірної стіни на цій території. 

Звіт депутата Івана Зіня
перед тернополянами з виборчого округу №9

Межі округу: (вул. Гетьмана П. Орлика, вул. М. Драгоманова; вул. М. Карпенка: 1–3, 5, 7–7-А, 9, 11, 
13, 15, 15-А, 17–25, 36–36-Б, 40–44; вул. Миру: 5–8, 9–13; пров. Цегельний, вул. Юності).

Графік прийому громадян:  
ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса, вул. Миру, 6 (oоп’ятниці, 17.00-19.00)



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.

Вже у 2017 році проведено фактично нове бу-
дівництво частини підпірної стіни. У 2018 році 
роботи з будівництва цієї стіни на іншій ділянці 
продовжуються. 

Капітальний ремонт  тротуару на вул. Кар-
пенка. Проведено заміну покриття тротуару фі-
гурними елементами мощення вздовж житло-
вих будинків №№5, 7, 9, 1, 13 на цій вулиці.

Проведено будівництво пішохідної доріжки:
• між вул. Миру та вул. Драгоманова 
• між вул. Пилипа Орлика, 3 та вул. Драгомано-

ва з школою № 7.
Завершився капітальний ремонт п’яти схо-

дових маршів на вул. Миру, 10 з влаштування 
поручнів на сходових маршах. 

Завершився капітальний ремонт дахової 
покрівлі у будинках на вул. Карпенка, 23 та вул.  
Карпенка, 15.

Капітально відремонтовано міжкварталь-
ний проїзд з вул. Винниченка на вул. Карпен-
ка. Це важлива дорога, яка веде до дитячих са-
дочків №№18, 3, а також до шкіл №№7, 12.

Проведено поточний ремонт дороги на вул. 
Юності, яка, окрім житлових будинків, веде до са-
дочків №№ 3,18 та шкіл №№7, 12. На вул. Карпен-
ка, 9 встановлено новий дитячий майданчик.

На вул. П. Орлика, 3 встановили нові сміт-
тєві контейнери. Ситуацію щодо розміщення 
сміттєвих контейнерів також обговорювали з 
мешканцями вул. Карпенка, №№7, 9, 11, 13, де 
також розмістили сміттєві контейнери.

Разом з мешканцями вулиць Карпенка від-
стоюємо інтереси громади у питанні  забудови 
ділянки на цій вулиці. 

Встановили світлодіодні світильники з 
датчиками руху на вул. Миру, 11-А. Аналогічні 
світильники були встановлені минулого року на 
вул. Миру, 10.

Завершився ремонт перехрестя вул. Ми-
ру-Дружба, для нашого округу №9 це важли-
ве перехрестя, адже через нього проходить ос-
новний транспортний потік нашого округу.

Впродовж минулого року кожної п’ятниці 
зустрічаюся та спілкуюся з мешканцями ок-
ругу, разом шукаємо вирішення проблем і ра-
зом працюємо на благо міста! 

З повагою – 
депутат Тернопільської міської ради.

Іван Зінь.


