Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 13.02.2020 №116

Досягнення виконавчими органами Тернопільської міської ради поставлених
Цілей у сфері якості на 2020 рік
№п
/п

Назва цілі
(що
потрібно зробити)

Які
ресурси
будуть потрібні

Відповідальний

1

Провести 40
внутрішніх аудитів
відповідно до
«Програми
проведення
внутрішніх аудитів на
2020» рік від
22.01.2020р.

Затверджений
розпорядженням
міського голови
список
посадових осіб
які
виконуватимуть
функції
внутрішніх
аудиторів

Заступник
міського головикеруючий
справами,уповнов
ажений з питань
системи
управління якістю

за досягнення

Термін
досягнення

Березеньсерпень
2020року

Головний
спеціаліст з
питань управління
якістю

Кінцевий результат

1.Програма
проведення
внутрішніх аудитів
на 2020 рік від
25.05.2020.
2.Список
працівників, які
виконували функції
внутрішніх аудиторів
у 2020 році
затверджено
розпорядженням
міського голови від
04.03.2020 №67.
3.Звіт міському
голові про
проведення
внутрішніх аудитів у
2020 році від
15.09.2020 № 23/1.8
. 4.Сформовано 33
«План-звіти про
проведення
внутрішніх аудитів»

2

Аналізувати,
підтримувати в
актуальному стані,
при потребі вносити
зміни в рішення
виконавчого комітету
«Про затвердження
реєстрів» від 12.06
2019 року № 567

1.Проєкти
рішень
виконавчих
органів «Про
внесення змін до
рішення
виконавчого
комітету від
12.06.2019 року
№ 567 «Про
затвердження
реєстрів».

Головний
спеціаліст з
питань управління
якістю
Керівники
виконавчих
органів

Березеньквітень
2019року

В рішення
виконавчого комітету
від 12.06.2019 № 567
вносились зміни у
2020 році 14 разів

2 Оприлюднення
проєкту рішення
виконавчого
комітету на сайті
міської ради в
розділі
«Виконавчий
комітет» не
пізніш як за 20
(10) робочих
днів до дати
розгляду з
метою
прийняття

3

Підготувати та внести
на розгляд
виконавчого комітету
проєкт рішення
виконавчого комітету
«Про затвердження
Цілей у сфері якості
Тернопільської
міської ради на 2020
рік»

1.Проєкт
рішення
виконавчого
комітету «Про
затвердження
Цілей у сфері
якості
Тернопільської
міської ради на
2020 рік»
2.Оприлюднення
проекту рішення
виконавчого
комітету на сайті
міської ради в
розділі
«Виконавчий
комітет»
не
пізніш як за 20
робочих днів до
дати розгляду з
метою
прийняття

Заступник
міського головикеруючий
справами,уповнов
ажений з питань
системи
управління якістю
Головний
спеціаліст з
питань управління
якістю

Лютий
2020року

Цілі у сфері якості
виконавчих органів
Тернопільської
міської ради на 2020
рік затверджені
рішенням
виконавчого комітету
від13.02.2020 №116

4

Готувати квартальні
звіти про результати
проведення
опитування
громадської думки
щодо якості надання
послуг виконавчими
органами
Тернопільської
міської ради

Наказ від
07.04.2017 р №3
заступника
міського головикеруючого
справами,уповно
важеного з
питань системи
управління
якістю,
п.9.1.2.Настанов
и у сфері якості
ТМР від
07.08.2018 р

5

6

Розробити нові
технологічні,
інформаційні картки
адміністративних,
неадміністративних
послуг, внести зміни
в зв’язку із змінами в
структурі міської
ради, законодавчій
базі, нормативно правовій
документації

Інформувати про
надання та надавати
адміністративні,
неадміністративні
послуги жителям
населених пунктів (
сіл ), які добровільно
приєдналися або
приєднаються до
Тернопільської
міської
територіальної
громади

Уповноважені з
питань системи
управління
якістю у
виконавчих
органах згідно
наказу керівника

Кошти міського
бюджету
Інформаційні
листи,
проведення
семінарівнавчань із
залученням
працівників
ЦНАП,
керівників
виконавчих
органів, сайт
Тернопільської
міської ради

Заступник
міського головикеруючий
справами,уповнов
ажений з питань
системи
управління якістю

Наступний
місяць після
закінчення
кварталу

Квартальні звіти
міському голові про
результати
проведення
опитування
громадської думки
щодо якості надання
послуг виконавчими
органами
Тернопільської
міської ради від
07.04, 05.07, 13.10
2020 .

Січеньлистопад
2020 року

- Інформаційні,
Технологічні картки
щодо надання
адміністративних та
неадміністративних
послуг, ( сайт ТМР в
розділі
«Громадянам»).
Станом на 01.09.2020
внесено зміни до 235
Інформаційних
карток та до 111
Технологічних
карток

Лютийлистопад
2020 року

1. Актуальна
інформація на сайті
міської ради в
розділах «Про
громаду»,
«Громадянам»,
Центр надання
адміністративних
послуг:0800303520
(безкоштовно)
http://cnap.rada.te.ua/
та інших.

Головний
спеціаліст з
питань управління
якістю

Начальники
виконавчих
органів ради;
Заступники
міського голови,
згідно розподілу
посадових
обов’язків

Начальники
виконавчих
органів ради;
Заступники
міського голови,
згідно розподілу
посадових
обов’язків

2.Створено 4
віддалених робочих
місця адміністраторів
ЦНАП(в селах
Курівці,
Іванківці,Чернихів,К
оюзарівка та 1територіальнй
підрозділ ЦНАП(м.

Тернопіль,бульвар
Тараса Шевченка,3).
3.Додаток 7та8
до рішення
виконавчого комітету
від 15.10.2020
№793«Про
затвердження
реєстру послуг, що
надаються через
ЦНАП» а саме
затверджено послуги,
що надаються через
територіальний
підрозділ , та
віддалені робочі
місця
Центру надання
адміністративних
послуг у місті
Тернополі.
4.Рішенням
виконавчого комітету
від 27.05.2020 № 378
затверджено графіки
роботи
адміністраторів
віддалених робочих
місць в селах
Чернихів, Іванківці,
Курівці, Кобзарівка

7

Удосконалити
паспорти процесів
виконавчих органів
ради,визначити
критерії (не менше 3х)моніторингу та
оцінки, що дадуть
можливість
об’єктивно оцінити
результативність
процесу та розробити
паспорти ще
неописаних процесів

Уповноважені з
питань системи
управління
якістю у
виконавчих
органах згідно
наказу керівника
Зміни до
нормативно –
правової
документації

Начальники
виконавчих
органів ради;

Січеньлистопад
2020 року

Заступники
міського голови,
згідно розподілу
посадових
обов’язків

-

Затверджені
заступниками
міського
голови
згідно
розподілу
посадових обов’язків
29
паспортів
процесів (наприклад :
-відділом
торгівлі,
побуту та захисту
прав споживачів П10-04,П-10-03,П-1002 від 25.11.2020
-відділом
внутрішнього
контролю П-1.6-02,
П-1.6-03, П-1.6-01 від
01.09.2020.

8

Звітувати про роботу
виконавчого органу
на засіданні
виконавчого комітеті
міської ради

Проект рішення
виконавчого
комітету

Начальники
виконавчих
органів ради;

Лист у відділ
зв’язків з
громадськістю та
засобами масової
інформації про
оприлюднення
звіту про роботу
на сайті

Заступники
міського голови,
згідно розподілу
посадових
обов’язків

4 квартал
2020 року

управлінням
матеріального
забезпечення
та
інформаційних
технологій П-07-01
по
П-07-05
від
31.08.2020
Виконавчі органи
міської ради
звітували перед
виконавчим
комітетом протягом
4-го кварталу 2020
року( наприклад звіт
про роботу відділу
квартирного обліку
та нерухомості
затверджено
рішенням
виконавчого
комітету від
30.10.2020 №831,про
роботу управління
розвитку спорту та
фізичної культури
рішенням від
25.11.2020, рішення
виконавчого комітету
ТМР «Про роботу
управління
організаційновиконавчої роботи» від
11.11.2020 №860

Звіти про роботу 33х виконавчих органів
розміщені на сайті
міської ради в розділі
«Міська влада»
«Управління,
відділи»
9

Звітувати про
виконання Цілей у
сфері якості
Тернопільської
міської ради за 2020
рік затверджених
рішенням
виконавчого комітету

Інформація про
виконання
поставлених
Цілей у сфері
якості подана
виконавчими
органами до
01.12.2020 року
у Звіті «Про
аналізування
функціонування

Начальники
виконавчих
органів ради
Головний
спеціаліст з
питань управління
якістю

Січеньлютий 2021
року

Звіт міському голові
про виконання
рішення виконавчого
комітету від
13.02.2020 №116
« Про затвердження
Цілей у сфері якості
Тернопільської
міської ради на 2020
рік» буде
підготовлено та

системи
управління
якістю у
виконавчих
органах
Тернопільської
міської ради за
2020 рік»

подано на
затвердження у
лютому 2021 року

10

Запровадження
послуг, передбачених
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України № 523 від
16.09.2014 р. через
віддалені робочі
місця адміністраторів
ЦНАП (зокрема
послуг Головного
управління юстиції в
Тернопільській
області) збільшення
кількості
адміністраторів – 4
штатні одиниці

Домовленість
між ТМР та
суб’єктами
надання послуг,
збільшення
кількості
адміністраторів

Начальник відділу
«Центр надання
адміністративних
послуг»

Січеньчервень
2020 року

1.Додаток 7та8
до рішення
виконавчого комітету
від 15.10.2020
№793«Про
затвердження
реєстру послуг, що
надаються через
ЦНАП» а саме
затверджено послуги,
що надаються через
територіальний
підрозділ , та
віддалені робочі
місця
Центру надання
адміністративних
послуг у місті
Тернополі
2.Отримано
адміністраторами
доступ до
Державного реєстру
актів цивільного
стану громадян

11

Затвердження реєстру
послуг, що надаються
через віддалені робочі
місця адміністраторів
ЦНАП

Аналіз послуг,
які надавалися у
селах, що
приєдналися до
Тернопільської
міської
територіальної
громади на
предмет
включення до
реєстру

Начальник відділу
«Центр надання
адміністративних
послуг»

Січеньчервень
2020 року

1.Концепція
модернізації Центру
надання
адміністративних
послуг
у
Тернопільської
міської
територіальній
громади на 2020-2021
роки,
затверджена
рішенням
міської
ради № 7/50/21 від
29.05.2020 .
2.Додаток 7 до
рішення виконавчого
комітету від
15.10.2020
№793«Про
затвердження

Проект рішення
виконавчого
комітету про
внесення змін до
рішення

виконавчого
комітету від
13.04.2016р. №
286 «Про
затвердження
реєстру послуг,
що надаються
через ЦНАП»

реєстру послуг, що
надаються через
ЦНАП» а саме
затверджено послуги,
що надаються через
віддалені робочі
місця
Центру надання
адміністративних
послуг у місті
Тернополі.

12

Переоснащення
робочих місць
адміністраторів
ЦНАП
комп’ютерною(21
шт.) та
оргтехнікою(15шт.)

Лист вих. №
272/1.4-05
від
24.09.2019
начальнику
управління
матеріальнотехнічного
забезпечення та
інформаційних
технологій про
потреби відділу
в
товарноматеріальних
цінностях
з
розрахунком на
2020 рік та лист
№ 271/1.4-05 від
24.09.2019
начальнику
відділу обліку та
фінансового
забезпечення

Начальник відділу
«Центр надання
адміністративних
послуг»

До
20.12.2020

Забезпечено
комп’ютерною
та
оргтехнікою у липні
2020 року

13

Проведення
ремонтних робіт у
приміщенні ЦНАП та
оновлення фасаду

Лист заступнику
міського голови
керуючому
справами,
начальнику
відділу обліку та
фінансового
забезпечення.

Начальник відділу
«Центр надання
адміністративних
послуг»

До
01.11.2020

Відремонтоване
приміщення у березні
2020 року

Інформація про
місце
проведення
навчання,
вартість,оплата
за навчання

Начальник відділу
внутрішнього
контролю

Січеньлистопад
2020 року

22.01.2020 семінар –
навчання щодо змін у
податковому
законодавстві ,
застосування РРО
«Техно-центр маяк» 3-и працівники
пройшли навчання

14

Пройти навчання у
сфері
бухгалтерського
обліку та здійснення
публічних закупівель

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

Заступник
міського головикеруючий
справами

15

16

Розробити,
затвердити, погодити
на засіданні ЕПК
Зведену
номенклатуру справ
Тернопільської
міської
територіальної
громади на 2020рік (
чотири примірники)

Проєкт Зведеної
номенклатури
справ

Впровадження
практики
використання Сітіботу «Назар» для
спрощення
комунікації між
комунальними
службами та
громадянами

Бюджет громади

Доручення
заступника
міського головикеруючого
справами від
04.09.2018 р.
№12/24

Під’єднання до
служби сіті-боту
керуючих
компаній ( Viber
в Україні)

Начальник
архівного відділу

До
01.04.2020

Зведена
номенклатура справ
Тернопільської
міської ради на 2020
рік затверджена
міським головою
31.01.2020

До
01.10.2020

1. Працює новий
сервіс сповіщень
жителів міста
щодо планових і
аварійних
відключень міських
комунікацій та
інформаційний центр
сіті-бот «Назар». За
2020 рік до системи
приєдналося понад
15000 мешканців
громади.
2.Розпорядженням
міського голови від
12.12.2019 №300
визначені посадові
особи які несуть
відповідальність за
розгляд звернень які
надходять у цей
електронний ресурс,
включено до
посадових інструкцій
відповідальність за
розгляд звернень.

Начальник
управління
організаційновиконавчої роботи
Заступник
міського головикеруючий
справами

Начальники
виконавчих
органів
міської
ради
Відділ зв’язків з
громадськістю та
засобами масової
інформації
Заступник
міського голови –
керуючий
справами

3.Управління
розвитку спорту та
фізичної культури
використовує Сітібот «Назар» як засіб
інформування
громадян щодо
спортивних заходів
громади
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Звітувати на засіданні
виконавчого комітету
про дотримання
виконавської
дисципліни щодо
реалізації завдань,
визначених
нормативноправовими актами,
власними
контрольними
документами та про
стан розгляду скарг,
депутатських
звернень та
інформаційних
запитів (1 раз в
квартал) згідно Плану
роботи виконавчого
комітету ТМР на 2020
рік затвердженого
рішенням ВК ТМР
18.12.2019 р. №
1170,Настанови у
сфері якості ТМР

Щоквартальна
інформація
відділу звернень
та контролю
документообігу
управління
організаційновиконавчої
роботи

Начальник
управління
організаційновиконавчої роботи

1 раз в
квартал
у 2020році

Рішення виконавчого
комітету від
29.01.2020 №22, від
15.04.2020 №296, від
12.07.2020 №543, від
07.10.2020 №750.

Протягом
2020 року

1.Інструкція з
діловодства у
Тернопільській
міській раді
затверджена
рішенням
виконавчого комітету
від 15.10.2020 №799.

Заступник
міського головикеруючий
справами

Проєкт рішення
виконавчого
комітету ТМР
« Про
дотримання
виконавської
дисципліни»

від 07.08.2019
р.(п.8.2.1)

18

Вдосконалити
електронний
документообіг для
прискорення
інформаційного
обміну та контролю
проходження
документів

Концепція
розвитку еурядування
Тернопільської
міської
територіальної
громади на 20192020 роки

Начальник
управління
організаційновиконавчої роботи

Начальник відділу
діджиталізації та
програмування
Заступник
міського головикеруючий
справами

2.З 03.11.2020
реєстрація звернень
для отримання
послуг через ЦНАП
здійснюється у
програмному
забезпеченні
«АСКОД».
3.Загальноміський
електронний реєстр у
дошкільні навчальні
заклади з 01.07.2019

в ЦНАПі.
4.Створено11.08.2020
« Реєстр
Тернопільської
міської
територіальної
Громади» .
5.Доручення
міського голови від
29.12.2020 №12/23
щодо переходу з
01.01.2021 діяльності
ТМР через систему
електронного
документообігу
«АСКОД»
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Вносити зміни та
оприлюднювати нову,
актуальну
інформацію на
офіційному сайті
міської ради для
забезпечення
функціонування
розділів «Міська
влада
«Управління,відділи»,
«Система управління
якістю»,
«Громадянам»,
«Новини», «Есервіси» та ін..

Лист-звернення
до начальника
відділу зв’язків з
громадськістю та
засобами масової
інформації

Начальники
виконавчих
органів ради
Заступники
міського голови
згідно розподілу
посадових
обов’язків

Січень –
грудень
2020 року

1.Оприлюднена
інформація на
офіційному сайті
міської ради відділом
зв’язків з
громадськістю та
засобами масової
інформації( в рубриці
« Про громаду»
2.Інформація про
перелік закладів
культури у громаді
що приєдналася
управлінням
культури та
мистецтв;
3.Управлінням
економіки
промисловості та
праці 43 рази
оновлювалася та
оприлюднювалася
інформація,
4.Управлінням
муніципальної
інспекції 83 рази
щодо профілактики
адміністративних
правопорушень,роз’я
снення норм
законодавства
5.Управління
розвитку спорту та

фізичної культури у
2020 році
оприлюднювало
актуальну
інформацію щодо зін
в структурі
управління, дані про
підпорядковані
установи, розроблено
та розміщено на сайті
інтерактивну карту
спортивних
майданчиків
Тернополя.
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Забезпечити
виконання Планів
заходів для
досягнення
необхідного рівня
ефективності та
результативності еурядування
(Рішення ТМР від
22.02.2019 №7/32/28,
додаток №2,3)

Фінансування
заходів за
рахунок коштів
місцевого
бюджету та
інших джерел.
Звіти про
виконання

Начальники
виконавчих
органів ради
Заступники
міського голови,
згідно розподілу
посадових
обов’язків
Заступник
міського головикеруючий
справами

Протягом
2020 року

1.Управління
розвитку спорту та
фізичної
культури
виконує План заходів
для
досягнення
необхідного
рівня
ефективності
та
результативності еурядування, а саме :
- введення он-лайнзапису в спортивні
школи;
ширше
використання
системи «prozorro»;
- розроблено карту
спортивних
майданчиків.

2.Загальноміський
електронний реєстр у
дошкільні навчальні
заклади з 01.07.2019
в ЦНАП
4.Створено11.08.2020
« Реєстр
Тернопільської
міської
територіальної
Громади» .
3.Доручення
міського голови від

29.12.2020 №12/23
щодо переходу з
01.01.2021 діяльності
ТМР через систему
електронного
документообігу
«АСКОД» .
4.У ЦНАП з
03.11.2020
впроваджено
програмне
забезпечення
«АСКОД».
5.Рішенням
виконавчого комітету
від 16.12.2020 №139
затверджено
«Положення про
проведення
електронних
аукціонів на право
розміщення
тимчасових споруд
для провадження
підприємницької
діяльності»
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Забезпечити
оновлення наборів
відкритих даних у
визначені терміни з
метою виконання
ПКМУ від 21.10.2015
р. №835 (із змінами)

Доручення
міського голови
Інформація
виконавчих
органів

Начальники
виконавчих
органів ради
Відділ зв’язків з
громадськістю та
засобами масової
інформації
Заступники
міського голови,
згідно розподілу
посадових
обов’язків

Протягом
2020 року

Зведений звіт про
оприлюднення
наборів даних та
розміщення його на
сайті міської ради у
розділі «Відкриті
дані» відділом
зв’язків з
громадськістю та
засобами масової
інформації
Виконавчими
органами
оновлюються
відкриті дані до 10
числа щомісячно.
Наприклад:
Відповідальним за
оновлення даних
призначено Шевчук

У.П. наказом
управління розвитку
спорту та фізичної
культури від
19.02.2020 №32, НС
21-12, внесено
доповнення до
посадової інструкції
Шевчук У.П. НС 2121.
Усі необхідні набори
даних відображені на
сайті
«https://data.gov.ua/»
щодо надходження та
використання
благодійної
допомоги
підпорядкованими
установами
управління розвитку
спорту та фізичної
культури
Тернопільської
міської ради
Також виконавчі
органи розміщують
інформацію:
- паспорти
бюджетних програм ;
довідник
комунальних
підприємств,
установ, організацій,
які підпорядковані;
- звіти про виконання
паспортів бюджетних
програм за 2019 рік
- перелік об’єктів
комунальної
власності управління,
що передані в оренду
чи
інше
право
користування
(з
даними про умови
передачі об’єктів в
оренду)

дані
про
доступність будівель
підпорядкованих
структур для осіб з
інвалідністю
та
інших
мало
мобільних
груп
населення;
- заплановані заходи;
дані
про
споживання
комунальних
ресурсів
(електроенергія,
теплова
енергія,
природний
газ,
тверде
паливо,
холодна та гаряча
вода) комунальними
підприємствами,
установами
(закладами)
та
організаціями;
- про спортивні
майданчики та
вуличні тренажери,
що перебувають на
балансі
22
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Оновлювати дані на
інтерактивній карті
реєстру комунального
майна територіальної
громади

Вносити зміни в
Реєстр вільних
нежилих приміщень
та іншого майна
комунальної

Інформація
виконавчих
органіврозпорядників
бюджетних
коштів ТМР про
наявність
нерухомого
майна на балансі

Начальник
управління обліку
та контролю за
використанням
комунального
майна

Інформація
виконавчих
органіврозпорядників
бюджетних

Начальник
управління обліку
та контролю за
використанням
комунального

Протягом
2020 року

Інтерактивна карта
реєстру
комунального майна
територіальної
громади на сайті
Тернопільської
міської ради в розділі
«е - сервіси»
оновлюється один раз
на квартал

1 раз в
квартал
протягом
2020 року

Інформація на сайті
міської ради в розділі
«Майно комунальної
власності»
оновлювалася

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради
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-

власності
територіальної
громади, яке може
бути передане в
оренду

коштів ТМР,
балансоутримува
чів про адресу,
площу нежилих
приміщень, які
можуть бути
передані в
оренду

Впровадити
он-лайн
черги
в
заклади
освіти
відповідно
до
Концепції розвитку еурядування:
в заклади дошкільної;
в заклади загальної
середньої освіти;

Бюджет
громади.

в заклади
позашкільної освіти

Працівники
управління
освіти і науки.
Працівники
ЗЗСО,
ЗДО,
ЗПО.
Проєкт рішення
міської ради
щодо положення
про порядок
зарахування у
заклади освіти

майна

щомісяця

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

Начальник
управління освіти
і науки

Начальник
відділу «Центр
надання
адміністративних
послуг»
.

Протягом
2020 року

В заклади дошкільної
освіти електронна
черга діє з 2013 року
але:
1.Прийом заяв через
ЦНАП «Реєстрація
дітей у заклади
дошкільної освіти»
ІК-Н-20-01від
12.06.2019 .
2.Рішення ВК від
15.05.2018 № 378
«Про
зарахування
дітей до закладів
дошкільної освіти та
навчально-виховних
комплексів
м. Тернополя»,
зі
змінами внесеними
згідно з рішенням від
22.05.2019 № 482
3.
З
метою
рахування дітей до
закладів освіти у
тестовому режимі, з
використанням
технології блок-чейн,
запроваджено з 01
березня 2020 року
електронне
зарахування дітей до
першого
класу
закладів
загальної
середньої
освіти.
Рішення
від
26.02.2020 № 179
«Порядок організації
та
проведення
електронного
зарахування дітей до
першого
класу
закладів
загальної
середньої
освіти
Тернопільської
міської ради».

4. З 01 травня 2020
року
проводиться
електронне
зарахування дітей до
гуртків першого року
навчання
комунальних
закладів
позашкільної освіти
Рішення
ВК
від
26.02.2020 № 180
«Про
порядок
організації
та
проведення
електронного
зарахування дітей до
0-1 класів (гуртків,
секцій) комунальних
закладів
позашкільної освіти
Тернопільської
міської ради»
6.Керівники закладів
освіти отримали
доступ до Реєстру
громади
(Розпорядження
міського голови від
11.08.2020 №188
«Про надання
доступу до Реєстру
Тернопільської
міської
територіальної
громади»
Розбудова мережі
закладів освіти
25
Будівництво ЗДО
(вул. Овочева,
Микулинецька,
Смакули, Пелеха)
Реорганізація ЗЗСО в
с.Курівці
Реконструкція
приміщень під
створення ЗДО

Начальник
Реалізація
договору про
співробітництво
громад

управління освіти
і науки

Кошти
державного,
міського
бюджету та інші
джерела
фінансування

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

Протягом
2020 року

В зв’язку із браком
коштів :
- будівництво не
здійснювалось;
- не відбулась
реорганізація ЗЗСО в
с. Курівці;
- не здійснювалась
реконструкція
приміщень під
створення ЗДО.
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Нарахування і
вручення щомісячних
іменних стипендій
міського голови (17
номінацій (51 учень)
обдарованим дітям та
по номінації «Кращий
учень» (для учнів 511 класів ЗЗСО,
ЗПО); для учнів 11
класів – «ЗНО – 200
балів»

Інформація
керівників
комунальних
закладів освіти
про
інтелектуально
обдарованих
учнів, які стали
переможцями
олімпіад,
інтелектуальних
конкурсів
для
розгляду
на
комісії.

Начальник
управління освіти
і науки

Протягом
2020 року

Відповідно до
спільного наказу
управління освіти і
науки від 29.09.2020
№ 279 та управління
культури і мистецтв
від 29.09.2020 №
104/03 «Про виплату
іменних стипендій
Тернопільської
міської ради в галузі
освіти для
обдарованих дітей»
виплачено 57
іменних стипендій
Тернопільської
міської ради в галузі
наук та 50 стипендії
міського голови
«Кращий учень
школи»
обдарованим,
талановитим учням
закладів ЗСО, ЗПО,
мистецької освіти за
досягнення, здобутки
у 2019-2020
навчальних роках

Січень грудень
2020року

Інформація про
виконання бюджету
щоквартально
оновлюється на сайті
міської ради в розділі
«Бюджет громади».
У 2020 році бюджет
виконано:
- по доходах на
98.1%;
- по видатках на 95%

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

Бюджет громади
Проєкт рішення
сесії міської
ради щодо
призначення
іменних
стипендій в
галузі освіти для
обдарованих
дітей.
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Забезпечити
виконання бюджету
міста Тернополя у
2020 році на 95 %

Висновки
постійних
комісій міської
ради
Рішення міської
ради «Про
бюджет м.
Тернополя
(громади) на
2020рік»
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Продовження
реалізації проєкту
«Відкритий бюджет»
Актуальна
інформація на сайті
міської ради в розділі
«Фінанси громади»

Лист – звернення
до Начальника
відділу зв’язків з
громадськістю та
засобами масової
інформації щодо
розміщення на
сайті міської
ради
«Інфографіки

Начальник
фінансового
управління
Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

-

Постійна комісія
міської ради з
питань бюджету
та фінансів
Начальник
фінансового
управління
Начальник відділу
зв’язків з
громадськістю та
засобами масової
інформації

-

2020 рік

Відділом зв’язків з
громадськістю та
засобами масової
інформації
розміщена на сайті
міської ради
«Інфографіка
бюджету міста
Тернополя (громади)
на 2020 рік» ( розділ

бюджету міста
Тернополя
(громади) на
2020 рік»
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Забезпечення
щорічного
проведення
туберкуліно діагностики серед
дитячого населення
віком від 4 до 14
років

Кошти з
міського
бюджету
Комплексна
програма"Здоров
‘я громади" на
2019-2021 роки

«Фінанси громади»)

Начальник відділу
охорони здоров’я
та медичного
забезпечення

Протягом
2020 року

КНП
«Тернопільська
міська дитяча
комунальна
лікарня»

Передбачено коштів
в Програмі
економічного
розвитку на 2020 рік
– 190,0 тис. грн.
Придбано 3930 доз
туберкуліну на суму
101,0 тис. грн.

КНП
«Тернопільська
міська дитяча
комунальна
лікарня»
КНП «Центр
первинної медикосанітарної
допомоги»

30
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Впровадження
медичних
інформаційних
систем та технологій
Інформатизація
сектору охорони
здоров’я

Бюджет громади

Забезпечення
учасникам АТО/ООС
медичною
допомогою, в тому
числі медичне
обстеження та
лікування,
безоплатний та
пільговий відпуск
лікарських засобів за
рецептами лікарів,

Кошти з
міського
бюджету

Начальник відділу
охорони здоров’я
та медичного
забезпечення

Протягом
2020 року

КНП «ТКМЛ №2»
придбано
комп’ютерної
техніки на суму 99,4
тис. грн.

Протягом
2020 року

Виписано 787
пільгових рецептів
для тернополян учасників АТО/ООЗ
в безоплатному та
пільговому відпуску
лікарських засобів на
суму 181,42 тис. грн.
101 учасник
АТО/ООС отримали
безоплатне медичне
обстеження в

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

Начальник відділу
охорони здоров’я
та медичного
забезпечення

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих

реабілітаційне
лікування
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Затвердити план
території, обмеженої
вул. Живова, вул.
Танцорова, площа
Героїв Євромайдану,
вул. Доли, вул.
Митрополита
Шептицького
(мікрорайон
«Живова», житлового
району
«Центральний»

органів ради

Рішення
виконавчого
комітету від
22.05.2019р.
№504

Начальник
управління
містобудування,ар
хітектури та
кадастру

лікувальних
закладах.
Проведено
реабілітаційне
лікування у
відділеннях КНП
«Міська комунальна
лікарня №3» 22
учасників АТО/ООС
на суму 120,0
тис.грн.
I квартал
2020 року

Рішення виконавчого
комітету міської ради
Від 15.04.2020 №316
«Про затвердження
плану території»

Проєкт рішення
тернопільської
міської ради

33

Моніторинг
виконання Плану
Стратегічного
розвитку
Тернопільської
міської
територіальної
громади до 2029р.
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Розширення
партнерських
стосунків з
іноземними містами,

Висновок
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
Наміри
співпраці,
домовленість,
оформлення

Начальник
управління
стратегічного
розвитку
Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

Начальник
управління
стратегічного
розвитку

До кінця
грудня 2020
року

До
03.10.2020

Проект рішення на
затвердження міської
ради не розроблявся

У зв’язку із Covid-19
у 2020 році не
відбулось
розширення

підписання угоди про
партнерство та
побратимство з 2
містами

угоди про
партнерство

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

партнерських
стосунків

..
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Розміщення
соціальної реклами на
місцевому рівні (на 5ти білбордах )з метою
інформування
мешканців міста про
суспільно корисні
цілі щодо прибирання
за домашніми
тваринами,
проведення
просвітницької
роботи серед
населення з питань
здорового способу
життя,
популяризувати
загальнолюдські
цінності, виховувати
шанобливе ставлення
до культурної
спадщини України та
міста, та інше…

36

Позиціонування міста
на міжнародних
подіях. Участь в 10
міжнародних
виставках,
збільшення
туристичного потоку
на 5%
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Купити соціальне
житло (3-и
квартири)для
тимчасового
проживання дітей
сиріт,дітей
позбавлених
батьківського
піклування

Кошти Програми
розвитку
міжнародного
співробітництва
і туризму
Тернопільської
міської
територіальної
громади

Кошти Програми
розвитку
міжнародного
співробітництва
і туризму
Тернопільської
міської
територіальної
громади,
укладені угоди
про участь

Субвенція з
державного
бюджету

Начальник
управління
стратегічного
розвитку
Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

Начальник
управління
стратегічного
розвитку
Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

Начальник
управління сім’ї,
молодіжної
політики та
захисту дітей

До
01.10.2020

До
01.10.2020

До
01.11.2020

Протягом року було
розміщено соціальної
реклами на
місцевому рівні з
метою інформування
мешканців міста про
суспільно корисні
цілі на 261 білборді і
152 сіті-лайтах.

Участь у
міжнародній
туристичній виставці
ІMTM 2020 (ТельАвів, Ізраїль).
У зв’язку із Covid-19
у 2020 році відбулось
зменшення
Проведено ремонт
квартири, яка
належить дитинісироті по вул.
Протасевича 6/97 на
суму 49,8 тис. грн.
Оплата комунальних
послуг та природного
газу соціального
житла для
тимчасового

проживання осіб з
числа дітей-сиріт, м.
Тернопіль, вул.
Овочева 9, кв. 138 на
суму 30,2 тис. грн.
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Збільшення кількості
дітей та молоді
залученої до
пластового руху до
1000 осіб

Підвищення рівня
здоров’я молоді,
популяризація та
утвердження
здорового і
безпечного способу
життя та культури
здоров’я серед
молоді, поширення
інформації про
донорство, підтримка
донорських рухів,
інформування про
небезпечні
захворювання та
проведення навчання
з надання першої (до
медичної) допомоги,
підтримка та
заохочення бігових
рухів, забігів на різні
тематики

Контроль та
координація
будівництва
трампліну для

Бюджет громади

Бюджет громади
Рекламні
буклети

Кошти міського
бюджету
Проектна

Начальник
управління сім’ї,
молодіжної
політики та
захисту дітей

Управління сім’ї,
молодіжної
політики та
захисту дітей,
управління
стратегічного
розвитку міста,
управління освіти
і науки, відділ
зв’язків з
громадськістю та
засобами масової
інформації

Начальник
управління
у
спорту та фізичної

До
01.11.2020

Здійснено:
- 545 оцінок потреб
сімей, які опинилися
в складних життєвих
обставинах;
- 75 оцінок потреб
сімей учасників
бойових дій,
учасників АТО,
учасників війни;
- 5 оцінок потреб
сімей вимушено
переміщених осіб.
130 сім’ям
забезпечено
соціальний супровід,
545 сім’ям надано
комплекс соціальних
послуг.

До
01.11.2020

Використано 15,4
тис. грн. та
забезпечено
волонтерів
необхідними
засобами
захисту;
6,1тис.грн проведення заходу з
нагоди відзначення
2-ї річниці ГО «Одна
кров»

На протязі
2020року

1.Здійснено
авансовий платіж
згідно договору №1
від 15.01.2020 для

лижного фрістайлу по
вул. Генерала
М.Тарнавського в м.
Тернополі»
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Затвердити
номенклатуру
на 2020 рік

документація

культури

Кадрові

ДЮСШ
м.
Тернополя
та
Тернопільський
міський
центр
фізичного
здоров’я
населення,
управління
розвитку та спорту
фізичної культури

Кадрові
справ

Начальники
новостворених,
реорганізованих
управлінь
та
відділів,
розпорядники
бюджетних коштів

Березень грудень
2020 року

придбання
матеріалів,
конструкцій та
розробки проєктної
документації стадії
«Р».
2. Зміна Титулу
будови об’єкта у
квітні 2020 року.
3. Перенесення
терміну звітування
по оплаченому
авансовому платежу
згідно листа ТОВ
«Тербудгруп» № 410.2020 від
10.07.2020 .
4.Перенесення
терміну звітування
по оплаченому
авансовому платежу
згідно листа ТОВ
«Тербудгруп» №
25/11.2020 від
11.11.2020 .
5. Проводяться
переговори щодо
формування нового
технічного завдання
та внесення змін
функціоналу
трампліну.
Папки НС – 21- 62,
НС- 21-32
1.Номенклатура
справ
управління
розвитку спорту та
фізичної культури на
2020 рік затверджена
22.05.2020 , НС- 2106
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Залучити населення
сіл (громад),які
добровільно
приєдналися до
Тернопільської
міської
територіальної
громади, до участі та
проведенні заходів

Фінансові,
кадрові

Начальник
управління
розвитку спорту та
фізичної культури

Грудень
2020 року

Управління залучає
населення
сіл
(громад),які
добровільно
приєдналися
до
Тернопільської
міської
територіальної
громади, до участі та
проведенні заходів:
Фестиваль зимового
плавання «Галицькі
моржі»;
Спортивнорозважальне
свято
«Зустріч весни» ;
Фотоконкурс
«Спортивна дітвора»
до Дня захисту дітей;
Чемпіонат міста з
пляжного волейболу
серед чоловічих і
жіночих
команд
віком 35 років і
старше;
Змагання
з
велосипедного
спорту
«Круті
віражі» ;
Фотоконкурс «Мої
спортивні
досягнення»,
присвячений
Олімпійському Дню
2020» ;
Змагання
з
велосипедного
спорту крос-кантрі
«LEMONRACE»
Чемпіонат міста з
пляжного волейболу
серед
аматорських
чоловічих
команд
віком від 35 років;
Змагання
велосипедного

з

спорту
«Круті
віражі» серед дітей
від 2 до 10 років;
Турніри з дворового
мірі-футболу «Кубок
Тернополя»
серед
дітей віком 10-12 та
13-15 років;
Інклюзивний
захід
«Активна дітвора» ;
Спортивна
гра
«Слизький футбол»
серед чоловіків та
жінок віком від 18
років;
24-ий
відкритий
легкоатлетичний
пробіг
«Тернопільська
Озеряна-2020»,
присвяченого
Дню
фізичної культури і
спорту;
Змагання
з
велосипедного
спорту крос-кантрі
«TERNOPILHELLRA
CE».НС 21-12
43.

Будівництво
багатофункціонально
го Палацу Спорту,
будівництво
гідротехнічних
споруд
веслувального
каналу
центру
веслування та водних
видів спорту «Водна
арена Тернопіль»
Будівництво
трампліну
для
лижного фрістайлу
Ремонт
бігових
доріжок, спортивного
ядра та футбольного
поля зі штучним

Кошти з
державного
бюджету,
бюджету
громади,
Трудові ресурси

Начальник
управління
розвитку спорту та
фізичної культури
Начальник
управління освіти
і науки,
Начальник
управління
містобудування,
архітектури
та
кадастру

Грудень
2020 року

- Будівельні роботи з
реалізації
проекту
«Будівництво
багатофункціонально
го Палацу спорту за
адресою
проспект
Злуки, 3а, в м.
Тернополі» розпочаті
у 2019 році. Ступінь
будівельної
готовності 12,3 %.
Завершення
робіт
заплановане на 2021
рік.
17.09.2020
Державною
архітектурнобудівельною
інспекцією України

покриттям
КП
«Тернопільський
міський стадіон»

видано
сертифікат
готовності по об’єкту
«Будівництво
гідротехнічних
споруд
веслувального каналу
центру веслування та
водних видів спорту
з інфраструктурою
"Водна
арена
Тернопіль
у
м.
Тернополі
та
на
території
Тернопільського
району» (І черга).
Офіційне відкриття
об’єкту відбудеться
по завершенню робіт,
що заплановані на
2021 рік. Папка НС21-32.

Капремонт стадіонів
школи №29, КП «ФК
Тернопіль »
Будівництво
спортивної бази з
водних видів спорту
з інфраструктурою

44.

Організувати, взяти
участь у проведенні
фестивалів;

Кошти міського
бюджету

великих культурних
подій (конкурсів,
музично, кіно
фестивалів);

Придбання музичних
інструментів та
обладнання
для 2 закладів
естетичного
виховання

Протягом
2020 року

123 культурно –
масових заходів для
жителів
Тернопільської
територіальної
громади.

До
01.11.2020

Оновлене технічне
оснащення установ
культури :
Тернопільська
музична школа №1:
-15 пультів, 2 стойки
для колонок, 1 стойка
під клавіші згідно
договору від
05.03.2020
Тернопільська
музична школа №2:
- фортепіано,
баян,гітара.
Договір №25/22 від

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

проведення
культурномистецьких заходів з
нагоди державних та
міських свят(460
заходів)
45.

Начальник
управління
культури та
мистецтв

Кошти міського
бюджету

Начальник
управління
культури та
мистецтв

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

02.03.2020, №24/22
від 03.03.2020,
№23/22 від
04.03.2020
46.

47

48.

Підготувати заходи
щодо вшанування та
увічнення пам’яті
видатних співаків,
музикантів,
художників,
представників
інших видів
мистецтв, імен
відомих людей
міста «Нові імена
Алеї Зірок»

Проєкт рішення
виконавчого
комітету

Організувати
супровід осіб,з
інвалідністю по зору
та слуху з залученням
працівників
виконання
громадських робіт з
міжрайонного центру
зайнятості

Кошти міського
бюджету

Надати соціальні
послугами не менше
30 фізичним особам,
які перебувають у
складних життєвих
обставинах та
особам з
інвалідністю, дітям
з інвалідністю

Кошти в
міському
бюджеті

Договір із
скульптором
щодо
виготовлення
художнього
твору - макету
зірок

Кадрові

Начальник
управління
культури та
мистецтв

До
01.09.2020

Рішення виконавчого
комітету «Про
вшанування імен
відомих людей «Нові
імена Алеї Зірок» по
вул. Сагайдачного
від 15.07.2020
№ 511.
Вшанування пам’яті
А. Шептицького
наказ від 29.09.2020
№29/07

Червень
2020 року

Станом на 01.01.2021
виплачено
компенсацію
58
фізичним особам, які
надають
соціальні
послуги громадянам
похилого
віку,
особам
з
інвалідністю, дітям з
інвалідністю,
хворим, які нездатні
до
самообслуговування і
потребують
постійної сторонньої
допомоги( крім осіб,
що обслуговуються
соціальними
службами) на суму
207,1 тис. грн.

Протягом
2020 року

Охоплено
соціальними
послугами
щомісячно 12 осіб з
інвалідністю з
дитинства після 18
років(денний догляд)
та 14 онкологічно
хворих IV стадії
(паліативний догляд)
використано 487,7
тис. грн.

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради
Начальник
управління
соціальної
політики

Співпраця з
приватним
сектором,
неприбутковими
та неурядовими
організаціями

Начальник
управління
соціальної
політики
Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

49

50

Облаштувати на
першому поверсі
робоче місце
координатора з
питань житлових
субсидій та
соціальної допомоги
по вул. Лисенка, 8А

Кошти міського
бюджету

Видавати
щомісячну доплату
до пенсії особам, на
яких поширюється
статус ветеранів
ОУН-УПА у розмірі
500 грн. (в межах
1000 осіб).

Протокольне
доручення
міського голови
від 09.10.2018 р.
№ 64.

Підтримувати в
актуальному стані,
опрацьовувати,
інформацію на сайті
міської ради розділ
«Професійна етика та
конфлікт інтересів та
Е – сервіси «Он -лайн
форму для
повідомлення про
неетичну поведінку
або конфлікт
інтересів посадових
осіб Тернопільської
міської ради»

До
01.12.2020

Через відсутність
коштів ціль не
досягнуто

Протягом
2020 року

Міська Програма
«Турбота» на 20192021 роки,
затверджена
рішенням міської
ради від 22.11.2018
.№7/30/29.

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

Кошти міського
бюджету

Підтримка членів
сімей загиблих
(померлих) учасників
бойових дій,
учасників
добровольців під час
безпосередньої участі
в АТО/ООС
(1200осіб)

51

Начальник
управління
соціальної
політики

Начальник
управління
соціальної
політики
Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

Станом на 01.01.2021
33 особам виплачено
доплату до пенсії на
яких поширюється
статус ветеранів
ОУН-УПА на суму
321,6 тис. грн.
За 2020 рік 61
членам сімей
загиблих та 4 членам
без статусу
виплачено щомісячну
допомогу на суму
604,6 тис. грн.

Письмова
обґрунтована
скарга від
мешканців міста
про неетичну
поведінку,
дискримінацію
або конфлікт
інтересів
службовців
органу місцевого
самоврядування

Начальник відділу
взаємодії з
правоохоронними
органами,
запобігання
корупції та
мобілізаційної
роботи
Заступник
міського головикеруючий
справами

Протягом
2020 року

Опрацьована,
надіслана до відома
заступнику міського
голови актуальна
інформація , вчасно
надана відповідь
суб’єкту
звернення(14
звернень)
Діє «Гаряча
телефонна лінія» тел.
0674473718, також
функціонує
електронна скринька
skargatmr@gmail.com
для скарг чи
зауважень щодо дій,
бездіяльності
посадових осіб

52

53.

Забезпечити вчасну
оплату послуг з
експлуатаційнотехнічного
обслуговування
апаратури
оповіщення ТФ
ПАТ «Укртелеком»
м. Тернопіль, «НВП
«ОЗОН С»

Кошти міського
бюджету

Накопичення
матеріального
резерву для
запобігання та
ліквідації
надзвичайних
ситуацій
техногенного та
природного
характеру, їх
наслідків на
території
Тернопільської
міської
територіальної
громади.

Рішення міської
ради від 22.11.
2018року №
7/30/20

Начальник
управління
надзвичайних
ситуацій

«Про
затвердження
Програми
захисту
населення
і
території
Тернопільської
міської
територіальної
громади
від
надзвичайних
ситуацій
техногенного та
природного
характеру
на
2019-2022 роки»
Кошти міського
бюджету

Заступник
міського головикеруючий
справами

Рішення міської
ради від 22.11.
2018року №
7/30/20
«Про
затвердження
Програми
захисту
населення і
території
Тернопільської
міської
територіальної
громади від
надзвичайних
ситуацій
техногенного та
природного
характеру на
2019-2022 роки»

Начальник
управління
надзвичайних
ситуацій

До
01.12.2020

Заступник
міського головикеруючий
справами

До
01.12.2020

Підтримання системи
оповіщення в
робочому стані на
території
Територіальної
міської громади.
Вчасна оплата згідно
наданих рахунків –
актів здійснюється
відділом фінансового
обліку та
забезпечення.
Договір від
31.01.2019 № 11

Згідно з Табелем
термінових та
строкових донесень з
питань цивільного
захисту (Форма 10/1 )
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Забезпечення
проведення «Дня
цивільного захисту»
та «Тижня безпеки
дитини»,
проведення міських
зборів, змагань
юних рятувальників
«Школа безпеки» (
10 заходів)

Кошти міського
бюджету

Начальник
управління
надзвичайних
ситуацій

Залучення суб’єктів
малого
підприємництва до
участі у 4 –х
національних,
регіональних та-4-х
міжнародних
виставках,
ярмарках,
конкурсах,
спрямованих на
просування їх

Кошти міського
бюджету

Начальник
управління
економіки,
промисловості та
праці

Договори про
участь

Начальник
управління
торгівлі,побуту та
захисту прав
споживачів

До
01.12.2020

До
01.12.2020

Надавалась
методична допомога
в проведенні у всіх
навчальних закладах
щодо тренувань з
екстреної евакуації.
19.02.2020 в ЗДО №1
та 20.02.2020 в ЗДО
№25 проведено
семінар для голів
комісій з питань
техногенно екологічної безпеки
та надзвичайних
ситуацій дошкільних
закладів на тему
«Алгоритм дій
комісій з питань
техногенно екологічної безпеки
та надзвичайних
ситуацій та
працівників ЗДО при
загрозі виникнення
та виникнення
надзвичайних
ситуацій».
12.03.2020 на базі
Тернопільського
вищого професійного
училища №4 для
керівників
професійнотехнічних училищ та
відповідальних осіб з
питань цивільного
захисту проведено
показове об’єктове
тренування з питань
цивільного захисту.
Проведено:
-3 міні – ярмарки та
ярмарки вакансій, в
яких взяли участь 77
осіб;
-4 презентації
роботодавця, в яких
взяли участь 20 осіб

продукції на місцеві
та міжнародні
ринки

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради
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Підключення до
платформи
ефективного
регулювання як
інструменту
взаємодії між
бізнесом і владою

Ключ доступу

Начальник
управління
економіки,
промисловості та
праці

До
01.12.2020

Тернопільська
міська
територіальна
громада
підключена до
Платформи
ефективного
регулювання
(regulation.gov.ua ) і
є серед лідерів міст
по локалізації
бізнес-кейсів (111).

57

Здешевлення
банківських
кредитів для
суб’єктів
господарювання
через механізм
часткового
відшкодування
відсоткових ставок
за кредитами,
залученими
суб’єктами малого і
середнього
підприємництва для
реалізації
інвестиційних
проєктів

Бюджет громади

Начальник
управління
економіки,
промисловості та
праці,

До
01.12.2020

Відшкодування
відсотків за
кредитами не
проводилось

Оновити та
підтримувати в
актуальному стані
інформацію на сайті
міської ради в
розділі
«Регуляторна
політика»

Інформація
розробників
регуляторних
актів

58

Начальник відділу
обліку та
фінансового
забезпечення

Начальник
управління
торгівлі,побуту та
захисту прав
споживачів
Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

Протягом
2020 року

Інформація щодо
здійснення державної
регуляторної
політики постійно
оновлюється на
офіційному веб сайті міської ради в
розділі «Регуляторна
політика
«https://tmrada.gov.ua/
politika-regulyatorna/»
Плани діяльності з
підготовки проєктів
регуляторних актів
на 2020 рік:- рішення

ТМР від 06.12.2019
№7/41/35;- рішення
ВК від 11.12.2019
№1124. Прийнято 3-и
регуляторних акти.
59

Оновити та
підтримувати в
актуальному стані на
сайті міської ради в
розділі» Актуально»
«Інформацію про
систему управління
охороною праці»

Нормативно –
правові
документи з
питань охорони
праці (із
змінами)

Головний
спеціаліст з
питань охорони
праці

Протягом
2020 року

Інформація на сайті
міської ради в розділі
«Актуально» рубрика
«Інформація про
систему управління
охороною праці»
оновлена
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Інформувати
мешканців щодо
можливості
уточнення інформації
про включення (не
включення) виборця
до Державного
реєстру виборців, про
пошук виборчої
дільниці через
програмний ресурс
“ Особистий кабінет
виборця ”

Попередні
списки виборців

Начальник
ведення
Державного
реєстру виборців

Протягом
2020 року

Актуальна
інформація на сайті
міської ради в розділі
«Вибори -2020»

Облаштувати 4
кімнати матері і
дитини на території
парків міста

Кошти міського
бюджету
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Законодавча та
нормативно –
правова база

Секретар ради

Начальник
управління
житловокомунального
господарства,
благоустрою та
екології

До
01.11.2020

Кошти не виділено,
ціль не досягнуто

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради
.

62

Облаштувати
квартал садибних
житлових будинків
для учасників
АТО/ООС вул.
Микулинецька

Кошти міського
бюджети

Начальник
управління
житловокомунального
господарства,
благоустрою та
екології
Заступник
міського голови з
питань діяльності

Протягом
2020 року

Кошти не виділено

63
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Проводити
роз’яснювальну
роботу серед
населення (білборди,
сайт міської
ради,ЗМІ)
територіальної
громади щодо
роздільного збору
твердих побутових
відходів (особливо в
селах що приєдналися
1 раз в рік на
загальних зборах ):
– закриття
сміттєпроводів у
багатоквартирних
будинках;
– влаштування
контейнерних
майданчиків та
встановлення
контейнерів для
роздільного
сортування
побутових відходів
(змішані відходи,
полімери, скло)
Розвиток
та
популяризація
велосипедного руху
(9976 м контр смуг та
вело доріжок )
Створення
велосипедного
маршруту

Програма
реформування і
розвитку
житловокомунального
господарства
Тернопільської
міської
територіальної
громади на 20192020 роки,
кошти
підприємств

Бюджет громади
та інші доходи
Проєктна
документація
Проєкт
співробітництва
громад «Файний
ровер »

Бам-Дружба-Східний
масив-11765м
велосипедних
доріжок. 600 паркомісць
для
довготривалого
зберігання
велосипедів

виконавчих
органів ради
Начальник
управління
житловокомунального
господарства,
благоустрою та
екології

Протягом
2020 року

Проведено роботи із
заварювання
сміттєпроводів

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

Начальник
управління
житловокомунального
господарства,
благоустрою та
екології

Влаштовано 124
нових контейнерних
майданчиків для
ресурсного
сортування
побутових відходів

Протягом
2020 року

Кошти не виділено,
ціль не досягнуто

Протягом
2020 року

Скорочення викидів
парникових газів
(CO2) на 20%, в

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

Створення
пунктів
прокату велосипедів
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Зменшення витрат на
оплату комунальних
послуг,
комфортне

Бюджет громади
та інші доходи.

Начальник
управління
житлово-

перебування учнів та
працівників у 26
закладах

66
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Проведення
щорічного
оцінювання
посадових осіб
міської ради

Координувати роботу
щодо проходження
посадовими особами
підвищення
професійного рівня
шляхом участі у
зовнішньому
навчанні

Проєкт
програми
«Глибока
термомодерніз
ація будівель
закладів освіти
м. Тернополя»
спільно з
Європейським
інвестиційним
банком проєкті
«Програма
розвитку
муніципальної
інфраструктур
и України»

комунального
господарства,
благоустрою та
екології

Розпорядження
міського голови
«Про проведення
щорічної оцінки
посадових осіб»,
2020р.

Начальник відділу
кадрового
забезпечення

Договір про
навчання,курси
підвищення
кваліфікації

Начальник відділу
кадрового
забезпечення

Розпорядження
міського голови

(не менше 4-х),
Кошти міського
бюджету

результаті
зменшення потреби
закладів в тепловій і
електричній енергії –
біля 9177 тон в рік.

Начальник
управління освіти
та науки

Станом на 01.12.2020
проведена
термомодернізація 6
ЗДО та ще у 2 ЗДО
термомодернізація на
стадії завершення.

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

Заступник
міського головикеруючий
справами

СіченьЛютий
2020 року

Протягом
2020 року

Розпорядження
міського голови від
02.03.2020 № 101-к
«Про
результати
проведення щорічної
оцінки за підсумками
роботи у 2019 році»

Розпорядження
міського голови
«Про направлення
працівників на
підвищення
кваліфікації»
щомісяця в
Тернопільський
регіональний центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ
і організацій, онлайннавчання на
платформі Zoom,
папка №
6-01 та папка № 6-37
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Провести
спеціалізовані
навчання посадових
осіб міської ради
згідно із
затвердженим
зведеним
орієнтовним планом
навчань працівників
Тернопільської
міської ради на 2020
рік ( апаратні,
внутрішні)не менше
5-ти
Переглянути та
привести у
відповідність
посадові інструкції в
зв’язку із зміною
назв,реорганізацією
виконавчих органів,
приєднанням
сільських рад до
Тернопільської
міської
територіальної
громади та вимог
стандарту ISO
9001:2015 (не менше
20)

Повідомлення
про дату та місце
проведення
навчання

Рішення міської
ради від
06.12.2019
№7/41/6

Штатний розпис

Накази
начальників
виконавчих
органів

Начальник відділу
кадрового
забезпечення

До
01.11.2020

Професійна
(сертифікатна)
програма спільно із
ТНЕУ,
01.10. – 02.10.2020,
23.10. – 24.10.2020,
21.11. – 23.11.2020,
23.11. – 25.11.2020
Лист ректора ТНЕУ
від 09.09.2020 №12632/1266

До

1.Положення про
виконавчі органи
ТМР, затверджені
рішенням міської
ради (із
змінами)розміщені
на сайті ТМР в
розділі «Міська
влада» «Управління
відділи»
2.Посадові інструкції
працівників відділу
торгівлі,побуту та
захисту прав
споживачів
розроблені та
затверджені
03.09.2019,
22.05.2020,
05.08.2020.

Заступник
міського головикеруючий
справами

01. 04.2020
Керівники
виконавчих
органів

2. В управлінні
розвитку спорту та
фізичної культури
затвердили посадові
інструкції 21.01.2020
3. Нові посадові
інструкції
затверджені
17.08.2020 у відділі
ЦНАП
4.Посадові
інструкції
працівників
управління сім’ї,
молодіжної
політики
та
захисту
дітей
затверджені

начальником
управління
21.01.2020.
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Придбання
плавзасобу та
відповідного
навігаційного
обладнання (ехолот
тощо) для проведення
рейдів на
Тернопільському
ставі

Кошти міського
бюджету

Виготовити та
встановити
покажчики
розташування
службових кабінетів
виконавчих органів
міської ради на
перших поверхах

Кошти міського
бюджету

Встановити у відділі
квартирного обліку та
нерухомості
інформаційний

Кошти міського
бюджету

Програма
«Безпечна
громада» на
2019-2020 роки

Начальник
управління
муніципальної
інспекції

Протягом
2020 року

Заступник
міського головикеруючий
справами

Начальник
управління
матеріального
забезпечення та
інформаційних
технологій

До
01.09.2020

5 Рішення міської
ради від 06.12.2019
№7/41/6 «Про
внесення змін і
доповнень до
рішення міської ради
від 05.01.2011 №
6/4/51 «Про
затвердження
Положень про
виконавчі органи
міської ради».
Посадові інструкції
відділу торгівлі,
побуту та захисту
прав споживачів
розроблені та
затверджені
:03.09.2019,
22.05.2020,
05.08.2020.
Управління отримало
один надувний човен
та придбано
металевий катер для
профілактика та
виявлення порушень
правил поведінки на
воді. Заходи зі
збереження флори та
фауни ставу,
ефективна боротьба з
браконьєрством
Накладна та договір
на отримання. Папка
НС 5-24/1.

Заступник
міського головикеруючий
справами
Начальник відділу
квартирного
обліку та

До
01.05.2020

Інформаційний
термінал для
вільного доступу
населення до

сенсорний термінал,
з інформацією про
осіб, які перебувають
на квартирному
обліку у виконавчому
комітеті
Тернопільської
міської ради.
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Оновлення
рухомого складу
комунального
транспорту

нерухомості
Начальник
Відділу
діджиталізації та
програмування

Кошти міського
бюджету

Придбання
тролейбусів 5
одиниць, 50
одиниць автобусів
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Влаштування
транспортних
розв'язок
15 квітняКупчинськогопр.Злуки;
вул.ЗамонастирськаГайоваМикулинецькаЖивова-Осрозького;
Морозенка-ТРЦ
Подоляни -Обїзна

інформації, щодо
перебування на
квартирному обліку у
виконавчому комітеті
Тернопільської
міської ради
встановлено за
адресою вул..
Листопадова,6(3-й
поверх)

Начальник
управління
транспортних
мереж та зв’язку

Протягом
2020 року

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради
Програма
розвитку
пасажирського
транспорту
Тернопільської
міської
територіальної
громади на 2020
рік
Проект рішення
виконавчого
комітету
Кошти міського
бюджету

Начальник
управління
транспортних
мереж та зв’язку
Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

Придбано на умовах
лізингу 20 нових
автобусів МАЗ.
Сплачено аванс та
перший і другий
лізинговий платіж.
Освоєно 29207,0
тис. грн.

До
01.10.2020

Представництвом
німецької
компанії
«Дорньєр
Консалтинг
Інтернешенал
ГмбХ»,
виконано
роботи з проекту
«Проведення
опиування
та
обстежень, розробки
транспортної моделі
міста Тернопіль і
формування
маршрутної мережі
міста»
надано
рекомендації щодо
вдосконалення
мережі
маршрутів
міського
громадського
транспорту,схеми
маршрутів
та
текстові
матеріали
розміщені на порталі
«Електронні
консультації
та
обговорення» та на
офіційному
сайті
Тернопільської
міської ради у розділі
"Громадські
обговорення,
слухання,
місцеві
ініціативи".
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Ініціювати створення
мережі електро
заправок (6 одиниць)

Кошти інвестора

Начальник
управління
транспортних
мереж та зв’язку

До кінця
2020 року

Кошти не поступали
ціль не досягнуто

Протягом
2020 року

Надано понад 350
безоплатних
консультацій в
приміщенні міської
ради по вул..
Листопадовій,5 та в
приміщенні ЦНАП
по вул.
Острозького,6
відповідно до
розпорядження
міського голови від
30.11.2010 №1
На сайті міської ради
в розділі «Послуги та
майно громади»
«Земельні ресурси»
оновлено
інформацію:

Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради
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Надання
безкоштовної
юридичної допомоги
по мірі звернень
громадян

Розпорядження
міського голови
від 30.11.2010
року №1 (із
змінами)
Людські ресурси
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Оновлювати
інформацію на сайті
міської ради в розділі
«Послуги та майно
громади» «Земельні
ресурси»

Посадова
інструкція
працівника що
виконує цю
функцію
Лист-звернення
до відділу
зв’язків з
громадськістю та
засобами масової
інформації щодо
змін

Начальник
управління
правового
забезпечення
Начальник відділу
«Центр надання
адміністративних
послуг»

Начальник відділу
земельних
ресурсів
Заступник
міського голови з
питань діяльності
виконавчих
органів ради

Протягом
2020 року

-01.11.2020 про
перелік земельних
ділянок
несільськогосподарсь
кого призначення,які
підлягають продажу
права на оренду
земельних ділянок на
земельних торгах у
формі аукціоні в
оренду терміном на
десять років;
- 24.10.2020
поновлено
інформацію про
ставки плати за
землю а також про
звільнення у
2020 році від
земельного податку
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Автоматичне
продовження дії
договорів оренди землі
та комунального майна,
зниження податкового
навантаження

Інформація ГУ
ДФС в
Тернопільській
області

Начальник відділу
земельних ресурсів

Перший
квартал 2020
року

1.Сесією міської ради
прийнято рішення від
20.12.2019
№7/42/29
«Про
поновлення
договорів
оренди
землі». За результатом
прийнятого
рішення,
укладено
та
зареєстровано
193
додатки до договорів
оренди у 2020 році.
2. Автоматично
продовжили дії
договорів оренди
комунального майна , а
саме зареєстровано 37
додатків до договорів
оренди згідно ст.18 ЗУ
«Про оренду
державного та
комунального майна»

Розробка, друк та
безкоштовне
розповсюдження
книжкової та
поліграфічної продукції
виробництво

Бюджет громади

Начальник відділу
зв’язків з
громадськістю та
засобами масової
інформації

Протягом
2020 року

Забезпечено
відкритість
і
прозорість діяльності
органу
виконавчої
влади, що передбачає
можливість взаємодії
громадян,
їхніх
об’єднань, юридичних
осіб
з
органом
виконавчої влади, при
формуванні і реалізації
державної
політики,
впливу на рішення та
діяльність
органу,
доступу до повної,
об’єктивної,
достовірної інформації
про його діяльність.

Додаток №3
Концепції
розвитку еурядування
Тернопільської
міської
територіальної
громади на 2019-

Начальник відділу
діджиталізації та
програмування

Протягом
2020 року

Вся інформація щодо
відео та аудіо архівів
трансляції
сесій у
2020
році
та
поіменного
голосування депутатів
розміщена
на
офіційному
сайті
Тернопільської

Начальник
управління обліку та
контролю за
використанням
комунального майна

телерадіопрограм,
розповсюдження преси
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Відео трансляція сесії
міської ради у
відкритому доступі в
«Інтернеті», поіменне
голосування

Начальник відділу
зв’язків з
громадськістю та
засобами масової

