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Звіт про діяльність депутата Тернопільської 
міської ради VII скликання

ІбрагІмова михайла раджеповича

ГРОМАДСЬКА ПРИйМАЛЬНя: 
Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя,  

вул. Л.Курбаса, 13
(Щоп’ятниці, 18.00-20.00)

з 11.11.2015 по 31.12.2016 року

№42Виборчий 
округ

як депутат Тернопільської міської ради вважаю своїм обов’язком прозвітувати перед громадою міста та виборцями округу про свою 
діяльність. як і всі депутати протягом звітного періоду здійснював свої повноваження відповідно до Конституції України, Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», а також інших законодавчих і норма-
тивно-правових актів.

У своєму депутатському звіті хочу повідомити про роботу  в міській раді, на окрузі, а також про хід виконання доручень виборців.

РОБОТА В СЕСІйНІй ЗАЛІ ТА НА КОМІСІяХ 
З 11 листопада 2015 року до сьогодні проведено 13 чер-

гових та позачергових сесій Тернопільської міської ради, на 
яких розглядались проекти та приймались рішення з питань 
соціально-економічного розвитку міста, міського бюджету, 
регулювання земельних відносин та інші. Попередньо питан-
ня, які голосували на сесії, було розглянуто на профільних ко-
місіях, зокрема і на постійній комісії з питань економіки, про-
мисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням 
комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької 
діяльності, захисту прав споживачів та туризму з розгляду пи-
тань щодо погодження вартості об’єктів оренди, яку я очолюю 
та забезпечував її роботу впродовж року.

За звітний період мною розглянуто та вжито заходів щодо 
задоволення потреб заявників, направлено до міської ради 
та інших державних органів й установ понад 50 депутат-
ських звернень, клопотав про виділення коштів з депутат-
ського фонду для мешканців округу, які звернулись з питань 
надання матеріальної допомоги на лікування.

Проведено 32 засідання профільної комісії міської ради, 
за моєю участю розглянуто та підготовано біля 150 проектів 
рішень, які виносились на сесію міської ради. 

Мною, як депутатом Тернопільської міської ради, 
ініційовано 2 депутатських запити, які були 

підтримані депутатським корпусом міської ради:

Запит міському голові та виконавчому комітету з приводу 
вирішення проблем громадської організації родин дітей-ін-
валідів «Дитина». На сьогоднішній день вирішене питання 
фінансової допомоги для відшкодування витрат на оплату 
комунальних послуг. Дане питання знаходиться на контролі, 
оскільки це не єдина проблема цієї організації.

 
Запит міському голові стосовно аналізу ринкової вартості 

розміру орендної плати за використання нерухомого майна, 
на підставі вивченого досвіду встановлення орендної плати за 
комунальне майно в інших містах України (Рівне, Івано-Фран-
ківськ, Львів). Запропоновано розробити пропозиції щодо вне-
сення змін до Методики з метою довести рівень орендної пла-
ти до ринкової та збільшення надходжень від здачі в оренду 
комунального майна територіальної громади Тернополя. На 
даний час запит в процесі вивчення та опрацювання.
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РОБОТА НА ОКРУЗІ
Щодо роботи на окрузі, то мною особисто зініційовано та контролюється до сьогодні ряд важливих проектів та питань:

■ Моєю особистою ініціативою є створення 
нового тролейбусного маршруту, який з’єднав 
мікрорайони «Дружба» і «Аляска». Наразі, спо-
лучення маршрутками недостатнє, адже в на-
шому мікрорайоні проживає майже 28 тисяч 
людей. У години пік маршрутки переповнені і 
людям доводиться добиратись з пересадками. 
У зв’язку з цим було направлене депутатське 
звернення міському голові з проханням роз-
глянути можливість створення такого маршру-
ту. На сьогоднішній день вже вдалося з’єднати 
тролейбусним сполученням ці два мікрорайо-
ни. Зараз тролейбуси курсують лише в одно-
му напрямку, проте продовжую роботу, щоб це 
сполучення стало двостороннім, що забезпе-
чить краще сполучення з підприємствами та 
установами на вул. Текстильній.

■ Також важливим питанням залишається 
забезпечення транспортного сполучення мі-
крорайону з лікувальними закладами. Більшість жителів 
обслуговується в другій міській лікарні, але сполучення з лі-
кувальним закладом ускладнене відсутністю зупинок. Осо-
бливо важко доводиться людям з особливими потребами та 
похилого віку, яким доводиться добиратися пішки від існу-
ючих зупинок. 

■ У період організації торгівлі на території «Галицького 
ринку» на вул. Леся Курбаса було направлено звернення до 
відповідних органів та виконано роботи з  встановлення ре-
гулюючих дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки 
та забезпечення порядку патрульною службою. 

■ Важливим питанням ще досі залишається приватиза-
ція земельних ділянок під гаражами на вул. Текстильній, 

28. Понад 1000 тернополян є власниками гаражів більше 
20 років. Для захисту своїх прав та інтересів власники га-
ражів створили кооператив «Аляска». Проведено ряд зустрі-
чей з профільними структурами і спеціалістами, сформова-
но звернення до обласної прокуратури, до органів влади та 
місцевого самоврядування. Приємно констатувати, що є ро-
зуміння проблеми та сприяння на рівні облдержадміністра-
ції, оскільки на останній зустрічі з головою ОДА Степаном 
Барною поставлено конкретні завдання для вирішення про-
блеми власників гаражів. 

■ Направлено депутатське звернення міському голові з 
приводу включення в графік ремонту двору будинку №7 на 
вул. Полковника Морозенка. Зважаючи на те, що в цьому бу-
динку мешкає багато людей з особливими потребами, які 

мають вади опорно-рухового апарату та зору.

■ Направлено депутатське звернення міському 
голові з приводу ремонту частини вул. Полковника 
Морозенка до Технічого коледжу. Жителі округу та 
водій неодноразово звертались до мене, як депу-
тата округу, стосовно незадовільного стану дорож-
ного покриття, що утруднювало рух транспорту та 
створювало незручності для пішоходів. Також на-
правлене депутатське звернення стосовно облаш-
тування одностороннього тротуару на вказаній 
ділянці. На сьогоднішній день дорожне покриття 
відремонтоване (після зими дорога потребує зно-
ву ремонту), а облаштування пішохідної доріжки 
перенесено на 2017 рік. Питання досі перебуває на 
моєму особистому контролі.
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■ Частково вирішено проблему за зверненням мешканців 
будинку №2 на вул. Леся Курбаса. Внутрішню частину при-
будинкової території не ремонтували з часу 
введення в експлуатацію будинку. Крім того, 
вантажний транспорт магазину «Барвінок» 
та ремонтні роботи працівників комунальних 
служб ще більше знищили асфальтове покрит-
тя двору. На сьогоднішній день двір тимчасово 
відремонтовано, а капітальний ремонт запла-
новано на 2017 рік. Питання ремонту двору та 
збереження тимчасового покриття перебуває 
на моєму особистому контролі.

■ За моїм зверненням виділено кошти з місь-
кого бюджету на ремонт прибудинкової тери-
торії на вул. Леся Курбаса, 9. На сьогоднішній 
день виготовлено проектно-кошторисну доку-
ментацію, яка пройшла погодження і експер-
тизу. Роботи планувались на другу половину 
2016 року, проте через завантаженість профільних підпри-
ємств вони не були виконані. Про дату початку робіт у 2017 
році повідомлю додатково.

■ Цього року виготовлено проектно-кошторисну доку-
ментацію на ремонт прибудинкової території будинку на 
вул. Леся Курбаса, 11.

■ Проведено роботу з включення в гра-
фік ремонтних робіт капітальний ремонт 
покрівлі будинку на вул. Леся Курбаса,7.

■ Забезпечено плановий ремонт та 
контроль за виконанням робіт на дитя-
чому майданчику біля будинку №6 на 
вул. Леся Курбаса. Буде встановлено при 
відповідних погодніх умовах.

■ На території округу, спільно з обслу-
говуючим підприємством, розглянуто 
скарги мешканців на те, що з будинків 
падає облицювальна плитка, що загро-
жує здоров’ю та життю мешканців. На 
сьогоднішній день в небезпечних місцях 

встановлено екрани і забезпечено безпечний прохід на період, 
коли буде проведено капітальний ремонт фасадів.

■ Тримаю на особистому контролі відновлення будівельних 
робіт на об’єкті в сквері біля будинків №2 і №4 на вул. Леся Кур-
баса, оскільки мешканці категорично проти знищення зелених 
насаджень. На депутатський запит отримано відповідь, що вка-
заний довгобуд планується реконструювати під лікувальний за-
клад, а не під черговий заклад харчування з реалізацією спирт-
ного, що може призвести до порушення громадського порядку 
та створення дискомфорту для жителів прилеглих будинків.   

■ За кошти міського бюджету та з інших джерел фінансування 
обслуговуючими підприємствами проводились такі роботи:

● Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової тери-
торії на вул. Полковника Морозенка, 3;

● Частковий ремонт прибудинкової території на вул. Леся Кур-
баса, 2 (під’їзди І, ІІ, ІІІ);

● Заміна купе кабіни ліфта в 1,2,3 під’їздах на вул. Леся Курбаса, 2;

● Ремонт міжпанельних швів на вул. Леся Курбаса, 6;

● Ремонт внутрішньобудинкових електромереж на вул. Леся 
Курбаса, 2;

● Ремонт входів до під’їздів та облаштування дашків в бу-
динках на вул. Леся Курбаса, 2, 4 і частково – на Леся Курбаса, 6.
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– Михайле Раджеповичу, як з’явилася 
ідея створення нової лінії?

– Ще під час зустрічей з виборцями в рам-
ках передвиборчої кампанії до мене зверта-
лися мешканці масиву «аляска» з прохан-
ням створити тролейбусний маршрут, який 
би з’єднував цю частину міста з «Дружбою». 
Коли я став депутатом міськради по цьому 
округу, звернення щодо даного питання ста-
ли ще частішими. На масиві проживає май-
же 30 тисяч людей, частина з них – пільгові 
категорії,  для яких проїзд у маршрутці – за-
надто дороге задоволення. Відтак, на основі 
цих прохань у грудні 2015 року я направив 
звернення до міського голови щодо ство-
рення нового тролейбусного маршруту.  На 
моє звернення відреагували. У  результаті  
внесли зміни  до Програми соціально-еко-
номічного розвитку міста на 2016 рік і при 
формуванні бюджету  передбачили відпо-
відні кошти на цю роботу. Далі над розроб-
кою маршруту працювало управління тран-
спорту, комунікацій та зв’язку міськради і 
КП «Тернопільелектротранс». У підсумку до 
Дня міста відкрили нову тролейбусну лінію, 
яка нині функціонує. Відтак, тролейбус їзди-
тить по колу з «аляски» в центр, далі на ри-
нок і на «Дружбу». На цьому маршруті було 
встановлено додаткову зупинку біля центру 
зайнятості.

– Що ще Вам вдалось зробити для меш-
канців свого округу?

– болючим для багатьох людей залишаєть-
ся питання приватизації земельних ділянок 
під гаражами, що знаходяться на вулиці Тек-
стильній, 28. Майже 1500 тернополян вже 
понад 20 років є власниками гаражів, проте 
змушені орендувати землю, на якій ці гара-
жі знаходяться. Справа в тому, що у 2012 році 
Державне підприємство «Промінь», яке воло-

діло на той час землею, без згоди людей від-
дало її у комунальну власність міста – «Тер-
нопільбудінвестзамовнику» для реалізації 
певних інвестиційних проектів. У свою чер-
гу обурені власники гаражів подали до суду. 
Після тривалої судової тяганини у 2014 році 
Львівським апеляційним судом було скасо-
вано всі рішення про передачу землі в кому-
нальну власність і повернуто її у державну. 
Відтак сьогодні повноваження для вирішен-
ня даного питання має Тернопільська ОДа. 
З боку голови адміністрації Степана барни є 
розуміння та підтримка, однак вирішити про-
блему наразі не вдається, оскільки ДП «Про-
мінь» має іншу позицію. Зараз питання роз-
глядається на рівні прокурора області. Для 
його вирішення ми активно співпрацюємо з 
депутатами міськради Тарасом Серетним та 
андрієм Газилишиним. Сподіваюся, вже най-
ближчим часом нам таки вдасться розв’язати 
цю правову колізію і все ж допомогти людям 
приватизувати гаражі.

– У передвиборчій агітації Ви заявля-
ли про підтримку соціально незахищених 
прошарків населення. Чи ведеться робо-
та в даному напрямку?

– Звичайно. На одному з прийомів громадян 
до мене звернулася керівник громадської ор-
ганізації «Дитина», яка об’єднує майже 60 ро-
дин дітей-інвалідів. Хоча фактично цим дітям 
вже виповнилося 18 років, через захворюван-
ня всі вони потребують не меншого догляду, 
аніж малі діти. а коштів на утримання органі-

зації держава не виділяє, оскільки переважно 
фінансова підтримка спрямована на допомогу 
неповнолітнім. Відтак міська рада надала для 
організації приміщення в безкоштовне корис-
тування. Однак за комунальні послуги люди 
змушені платити з власної кишені. Тому я на-
правив звернення щодо компенсації коштів 
на комунальні витрати «Дитини» міською ра-
дою. Депутати з розумінням віднеслись і під-
тримали мою пропозицію. шукаємо додаткові 
ресурси для вирішення цього питання, а та-
кож можливості оздоровлення та особливого 
лікування цих дітей.

Поряд із цим, щоденно вирішую надзви-
чайно багато інших питань, які турбують 
мешканців мого округу. Насамперед – це 
адресна матеріальна допомога малозабез-
печеним чи хворим, питання благоустрою у 
дворах. До речі, в окремих будинках на вулиці 
Леся Курбаса вже зроблений ремонт у під’їз-
дах та проведені роботи з облаштування дво-
рових заїздів і прибудинкової території. 

я чудово знаю про проблеми людей на окру-
зі, бо і сам тут проживаю. якщо у тернополян є 
рекомендації щодо поліпшення роботи кому-
нальних служб чи вирішення муніципальних 

проблем на окрузі, прохання звертатися до 
мене під час прийому громадян, який відбу-
вається щоп’ятниці з 18.00 до 20.00 години за 
адресою вул. Леся Курбаса, 13. будемо нама-
гатися враховувати всі пропозиції та зробити 
життя комфортним для людей.

Олеся БЕРЕЗОВСЬКА.

Михайло Ібрагімов: «Знаю проблеми 
людей на окрузі, бо і сам тут проживаю»

Він пропрацював майже 17 років у виконавчих структурах Тернопільської міської 
ради, пройшов шлях від економіста відділу економіки виконавчого комітету міськради 
до керівника відділу, а згодом – і до керівника низки управлінь, виконував обов’язки за-
ступника міського голови з економічних питань, був обраний депутатом Тернопільської 
міської ради у 1990 році. Сьогодні керує найбільшим у Тернополі торгово-розважаль-
ним центром. Відтак нині Михайло Ібрагімов – депутат сьомого скликання міської ради. 
Саме він був ініціатором  та найбільше доклався до створення нового тролейбусного 
маршруту, який нині з’єднує масиви «Аляска» та «Дружба». Новий маршрут  вирішив 
проблему перевантаження маршруток у цих напрямках та дозволив покращити ком-
форт містян. Про цю та іншу роботу обранця громади в місцевому самоврядуванні Тер-
нополя – у нашій бесіді з паном Ібрагімовим.


