Додаток
Програма розвитку парків на 2022 – 2024 роки
РОЗДІЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1. Ініціатор розроблення Програми
Управління
житлово-комунального
господарства, благоустрою та екології
Тернопільської міської ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого Протокольне доручення наради при
документа органу виконавчої влади про міському голові від 08.06.2021р. № 22 п.1.
розроблення Програми
3. Розробник Програми
Комунальне підприємство «Об`єднання
парків культури і відпочинку м.
Тернополя» - надалі КП «ОПКІВ м.
Тернополя»
4. Співрозробники Програми
Управління
житлово-комунального
господарства, благоустрою та екології
Тернопільської міської ради
5. Відповідальний виконавець Програми Управління
житлово-комунального
господарства, благоустрою та екології
Тернопільської міської ради
6. Учасники Програми
Комунальне підприємство «Об`єднання
парків культури і відпочинку м.
Тернополя» - надалі КП «ОПКІВ м.
Тернополя»
7. Термін реалізації програми
2022 - 2024 роки
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 181 150,0
необхідних для реалізації програми,
всього ( тис.грн.) , у тому числі:
8.1 місцевий
бюджет
Тернопільської
міської територіальної громади (надалі 181 150,0
– бюджет громади)
АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ПАРКІВ
Складовою частиною культури Тернопільської міської територіальної громади є парки
культури та відпочинку, в яких створені умови для відпочинку населення. Парки є єдиним
цілісним природоохоронним комплексом, найбільш доступним місцем відпочинку і
культурного дозвілля мешканців громади.
На території Тернопільської міської територіальної громади (надалі громада) є п’ять парків:
«Парк ім. Т.Г. Шевченка», парк «Топільче», парк «Національного відродження», «Старий
парк» та «Парк здоров’я».
КП «Об´єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» є балансоутримувачем
парків.
Парк ім. Т. Г. Шевченка розташований уздовж західного узбережжя Тернопільського
ставу, між вулицями Білецькою, Грушевського та Замковою. Створений на місці заплави
річки Серету у 1953 році. Площа парку 16,3436 га. На його території зростає біля 50 видів
дерев та декоративних кущів.
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Функціонально територію парку можна поділити на дві частини: північну з круглим
фонтаном і двома штучними островами (Острів закоханих і «Чайка») і південну, що
складається з двох територій: Підзамча (з геометричним плануванням доріжок, вздовж яких
встановлені статуї сучасних майстрів та скульптурні композиції з металу – «Дерево щастя»)
та скверу біля Тернопільського замку на верхній терасі. Функціонально територію парку
можна поділити на зону культурно-масових заходів (літня естрада, танцювальний
майданчик), зону тихого відпочинку, зону атракціонів, спортивну зону (на острові
«Чайка»), дитячу зону (два дитячих майданчика), меморіальну зону – пам’ятник Степанові
Бандері і набережна вздовж ставу, господарську зону (в районі вул. Білецької).
Парк прикрашають Головний фонтан (класична форма, характерна для парків з
регулярним плануванням території); каскадний водоспад «Сльози Гронського», що має
нічну підсвітку, а також аераційний фонтан, який став родзинкою міста; альтанки, одна
знаходиться на Острові закоханих, а друга – біля північної стіни замку; аркада на
набережній ставу, причали на ставу та у затоці.
Парк „Топільче" (заснований в 1983 р.) розташований вздовж річки Серет —
улюблене місце відпочинку дітей та молоді. Офіційно відкритий у 1985 році, як гідропарк
на місці колишнього болота. Парк розташований у південно-західній частині міста, між
житловими масивами «Дружба», «Оболоня» і «Центр».
Парк являє собою витягнутий, уздовж русла Серету, півмісяць з безліччю штучних
каналів, ставків і островів. Загальна площа території парку 59,0804 га. Завдяки прямим
алеям територія парку має чітке формування функціональних зон – шість секторів, кожен з
яких має свою лінію оформлення і призначений для певного виду відпочинку: дитячий
майданчик з Поляною казок та Звіринець (для тихого відпочинку); зони атракціонів,
активних ігор, культурно-видовищних заходів (для активного відпочинку); Козацька
фортеця; спортивна зона з аквадромом, картингодромом, тенісними кортами, спортивними
стадіонами та екстрим-парком для занять з екстремальних видів спорту; заклади
харчування.
Парк «Національного Відродження» закладений у 1978 році, межує з проспектами
Злуки, Степана Бандери та вулицею 15 Квітня між житловими масивами «Східний» і
«Сонячний». В парку є головна алея, від якої відгалужуються шість менших. Загальна
площа території парку 44,8983 га. Функціонально парк поділено на зону тихого відпочинку,
зону культурно-масових заходів, дитячу зону, спортивну зону.
Зона культурно-масових заходів – це центральна частина парку, де розташоване
Співоче поле з територією передбаченою для проведення культурно-видовищних заходів
та майданчиком з фонтаном.
Дитяча зона – це система атракціонів, гойдалок, майданчиків для активних ігор.
Спортивна зона або зона активного відпочинку представлена тенісним кортом та
спортивним майданчиком. Зона тихого відпочинку включає систему доріжок серед
зелених масивів створених з берези повислої, клену гостролистого, ялини звичайної тощо.
У парку діють атракціони, дитячі та спортивні майданчики, оглядове колесо.
Парк «Національного відродження» налічує біля 60-ти видів дерев, кущів.
«Старий парк» – пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення площею
6,35 га. Розташований в межах вулиць Євгена Петрушевича, Клінічної, Генерала Шухевича.
У 1861 році парк було закладено стараннями тодішнього бургомістра Володимира Мандля.
Під час Другої світової війни старий парк було зруйновано. З початком відбудови
Тернополя парк наново засаджено. Оскільки цей парк є найстарішим у місті, з 1991 року
він називається Старим Парком. У 1970 році був насипаний Курган Слави і споруджений
меморіальний комплекс. На сьогодні – це меморіальний парк. Архітектурно-планувальна
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структура парку не сформована. Вона нагадує більше структуру скверу – в планувальній
основі всього є одна центральна вісь між основним входом у парк і курганом «Слави».
На території регіонально - ландшафтного парку «Загребелля» знаходиться міський
парк «Здоров′я». Територія виділена під парк «Здоров’я» складає 0,3761 га, з яких 0,29 га
площі під деревами і кущами.
Виділяються функціональні зони: спортивна зона, дитяча зона, зона для барбекю і
зона тихого відпочинку. У парку облаштовано доріжки, центральний вхід сформовано у
вигляді дерев’яної арки.
Дорожньо - стежкова система створена для прогулянкового відпочинку мешканців
сусідніх житлових районів. Прокладені вело доріжки. Є паркове освітлення.
Парк «Здоров’я» входить в регіональний ландшафтний парк «Загребелля» площа
якого складає 630,0 га.
2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Парки є невід’ємною частиною громади та відіграють значну роль в озелененні
територій та є найбільш доступним місцем відпочинку і культурного дозвілля всіх верств
населення. Озеленення парків у загальній міській системі благоустрою має велике значення.
Перш за все зелені насадження значно зменшують наявність пилу й диму в повітрі,
відіграють роль своєрідного фільтру. Вони впливають на формування мікроклімату в
територіальній громаді, бо діють на тепловий режим, вологість і ступінь рухомості повітря.
Безліч видів декоративних рослин створюють широкі можливості для архітектурних
композицій і планування у цілому.
Розвиток парків розглядається в контексті загального розвитку громади, містобудування,
зеленого господарства, збереження нерухомої культурної та природної спадщини.
Розробка Програми розвитку парків на 2022-2024 року (надалі Програма) зумовлена
необхідністю створення сприятливих умов для належного функціонування паркової
системи громади, як осередків культурного дозвілля та розпочати поетапну розбудову і
реконструкцію інфраструктури парків.
Основними проблемами сфери розвитку парків громади є:
- моральне та фізичне зношення атракціонів, катамаранів (водних велосипедів);
- застаріла матеріально-технічна база для обслуговування парків;
- низький рівень забезпечення нормативною кількості зелених насаджень
мешканця громади;
- неналежний стан діючих споруд відпочинку на території парків.
Програма спрямована на продовження діяльності щодо створення на території Парків
сучасної інфраструктури відпочинку та дозвілля, а саме, будівництво нових та капітальний
ремонт і реконструкція вже існуючих об’єктів та елементів комфорту, надійне
функціонування зовнішнього освітлення парків, забезпечення збалансованого розвитку
природних територій, створення умов, для впровадження принципово нового порядку
функціонування парків, а також підвищення комфортності відпочинку мешканців громади.
3.Мета програми
Метою Програми є задоволення попиту мешканців громади у різних формах
відпочинку – від спокійного відпочинку в парковому середовищі до активного, який
передбачає застосування різноманітних споруд культурно-спортивного призначення,
розважальних пристроїв, атракціонного обладнання, а також широкого спектра малих
архітектурних форм.
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4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування.
Реалізація даної Програми спрямована на виконання низки заходів щодо розвитку
парків, що в свою чергу призведе до підвищення зацікавленості користуванням
розважальними спорудами та закладами культури, які знаходяться на території Парків .
Виконання заходів в рази збільшать привабливість та відвідуваність парків і надають
можливість мешканцям територіальної громади та гостям проведення із задоволення
проводити своє дозвілля.
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
тис.грн.
Обсяг ресурсів ,усього
2022 рік
2023 рік
2024рік
Усього витрат
в тому числі
Бюджет громад
65 500,0
65 500,0
50 150,0
181 150,0
В процесі виконання Програми обсяги видатків з окремих напрямків в межах загального
обсягу видатків за програмою можуть уточнюватися головним розпорядником коштів із
відповідним внесенням змін до паспорту Програми та плану використання бюджетних
коштів.
Головним розпорядником коштів є управління житлово-комунального господарства,
благоустрою та екології Тернопільської міської ради.
Загальна кількість коштів для виконання заходів передбачених Програмою буде
використовуватись залежно від обсягів щорічного бюджету громади.
Програма носить плановий характер, її виконання перебуває в прямій залежності від
обсягів видатків на розвиток парків , які будуть включатись до бюджету громади протягом
2022-2024 років. План робіт та кошторисна вартість передбачених завдань Програми
складається кожний рік. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку в
установленому порядку під час складання проекту бюджету громади на відповідний рік у
межах видатків, передбачених головним розпорядником коштів.
5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:
модернізації матеріально-технічної бази підприємства;
покращення туристичної привабливості;
створення інноваційних комплексів для дозвілля та відпочинку дітей;
забезпечення благоустрою та належного санітарного стану парків;
забезпечення умов для активного відпочинку;
забезпечення безпеки відвідувачів парків
забезпечення доступності для маломобільних груп населення;
покращення якості проведення спортивно-масових заходів, фестивалів та інших заходів,
підвищення рівня задоволеності учасників таких заходів;
забезпечення екологічної чистоти рекреаційних зон;
зниження техногенного впливу на довкілля
Результатом реалізації заходів Програми є охорона та збереження існуючих парків,
утримання їх у належному стані, забезпечення належного обслуговування територій парків,
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збереження і оновлення зелених насаджень, розвиток відповідно до сучасних вимог
інфраструктури парків.
Результативними показниками реалізації програми:
-збільшення кількості відвідувачів парків;
-покращення надання послуг ;
-покращення стану об’єктів благоустрою.
Показник витрат - див. Ресурсне забезпечення виконання Програми.
Показник продукту – кількість користувачів роботами(послугами), виробленими в процесі
виконання програми. Парки міста є загальнодоступною територією для усіх жителів та
гостей громади (орієнтовно до 375 тис. осіб).
Показник якості відображає якість виконаних робіт (наданих послуг) та буде оцінюватися як
технічний нагляд за відповідністю виконаних робіт (наданих послуг) до проектно кошторисної документації.
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6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
№
з/п

Назва напряму
Строк
діяльності
Перелік заходів програми виконання
(пріоритетні
заходу
завдання)

Виконавці

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість), тис.
Джерела
гривень, у тому числі:
фінансування
2022
2023
2024

Очікуваний результат

I ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ
Забезпечення
безпеки,
збереження
1.
здоров`я
відвідувачів
парку
Забезпечення
належних умов
для відпочинку
відвідувачів
2.

Утримання
благоустрою та
3. належного
санітарного
стану парків

1.1.Облаштування
системи
відеоспостереження

2022-2024 КП«ОПКІВ
м.Тернополя»

Бюджет
громади

50,0

50,0

50,0

2.1. Закупівля засобів для 2022-2024 КП«ОПКІВ
розваг на воді
м.Тернополя»
(катамарани)
2.2. Придбання нових
2022-2023 КП«ОПКІВ
атракціонів
м.Тернополя»

Бюджет
громади

150,0

150,0

200,0 придбання 10 катамаранів.

Бюджет
громади

13000,0

1500,0

2.3.Покращення умов
відпочинку

3.1. Покращення
матеріально-технічного
забезпечення парків

2023

КП«ОПКІВ
м.Тернополя»

Бюджет
громади

-

200,0

2024

КП«ОПКІВ
м.Тернополя»

Бюджет
громади

-

-

2022-2024 КП«ОПКІВ
м.Тернополя»

Бюджет
громади

900,0

200,0

-

встановлення 20 камер
відеоспостереження

придбання атракціонів типу
«Американська гірка», «Вальс»
атракціон «Гідравліка»
облаштування 2-х зон барбекю

650,0 облаштування кімнат матері і
дитини, зокрема в парку
ім.Т.Шевченка
250,0 придбання автомобіля типу
ГАЗель , газонокосарок, мотокіс,
тримерів, кущорізів, бензопил
тощо та обладнання до них
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Утримання
благоустрою та
належного
санітарного
4. стану парків,
забезпечення
належних умов
для відпочинку
відвідувачів
Забезпечення
екологічної
чистоти
рекреаційних зон
5.

4.1. Забезпечення
належного
функціонування
комунального
підприємства та
своєчасне виконання
завдань та функцій

2022-2024 КП«ОПКІВ
м.Тернополя»

Бюджет
громади

29000,0

31000,0

33000,0 утримання комунального
підприємства та оплата
комунальних послуг

5.1. Покращення
утримання, ефективного
використання та
збереження зелених
насаджень парків
5.2.Придбання зелених
насаджень

2022-2024 КП«ОПКІВ
м.Тернополя»

Бюджет
громади

1100,0

1500,0

1500,0 проведення інвентаризації дерев

2022-2024 КП«ОПКІВ
м.Тернополя»

Бюджет
громади

300,0

150,0

150,0 збільшення екологічного та
естетичного рівнів (орієнтовно
170 дерев)

1000,0

1500,0

3000,0

1000,0

-

400,0

1500,0 покращення зовнішнього
вигляду підпірної стінки острова
Чайка (внутрішньої) з
влаштуванням габіонів(310 м/п,
висоти 1,2 м)
1000,0 покращення зовнішнього
вигляду підпірної стінки від
«Надставної церкви» до готелю
«Тернопіль» -200 кв.м
400,0 заміна покриття пірсу

-

-

II.ПАРК ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
1.1. Капітальний ремонт
підпірних стінок

2.

Забезпечення
належних умов
для відпочинку
відвідувачів

2022-2024 КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

1.2. Капітальний ремонт 2023-2024 КП«ОПКІВ Бюджет
на відпочинковій зоні
м.Тернополя» громади
«Циганка» в м. Тернополі
1.3. Капітальний ремонт
2024
КП«ОПКІВ Бюджет
свердловини
м.Тернополя» громади

1500,0 забезпечення безперебійного
постачання технічної води до
парку
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1.4. Капітальний ремонт
пішохідних доріжок

1.5. Капітальний ремонт
покриття на острові
«Чайка»
1.6. Оновлення зелених
насаджень на острові
«Чайка»
1.7. Капітальний ремонт влаштування
атракціонної зони
1.
.

1.1. Капітальний ремонт
Забезпечення
(відновлення) елементів
належних умов
благоустрою

2022

КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

1500,0

-

-

2022

КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

1000,0

-

-

2023

КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

-

500,0

-

2023

КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

-

400,0

-

2024

КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

-

-

2023

КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

-

2000,0

-

-облаштування покриття площею
до 1 000 кв.м.

2022

КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

100,0

-

-

висадження декоративних дерев
та кущів (орієнтовно 29 дерев).

2024

КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

-

-

-

7500,0

2023

III. СТАРИЙ ПАРК
КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

покращення естетичного
вигляду доріжок
- від пам’ятника С.Бандери до
озера (поблизу громадського
туалету, літньої естради) до1500 кв.м
-від Літньої естради до
набережної ставу - площа
доріжки до 500 кв.м
- перехресних поблизу
центральної алеї та каналу –
площа до 300 кв.м
-від фонтану до острова «Чайка»

1000,0 -пішохідної алеї навколо Літньої
естради

800,0 забезпечення належного вигляду
атракціонної зони на острові
«Чайка»
-

встановлення дитячого
майданчика
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для відпочинку 1.2. Капітальний ремонт
відвідувачів Старого парку

1.3 Капітальний ремонт
освітлення Старого парку

2022-2024 КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

2022

КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

4500,0

3000,0

400,0

-

3000,0 облаштування архітектурномеморіального комплексу з
символічною могилою та
прилеглою територією) з
елементами благоустрою.
Покращення комфортного
відпочинку населення та
благоустрою території парку
покращення освітлення парку
для безпечного пересування
відвідувачів парку в темну пору
доби

IV.ПАРК «НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ»
1.

1.1. Капітальний ремонт 2022-2024 КП«ОПКІВ
освітлення пішохідних
м.Тернополя»
зон

1.2 Капітальний ремонт
пішохідних доріжок
Забезпечення
належних умов
для відпочинку
відвідувачів

Бюджет
громади

2023-2024 КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

1200,0

800,0

1200,0

2800,0

700,0 покращення освітлення парку
для безпечного пересування
відвідувачів парку в темну пору
доби
- Горіхова алея,
- Липова Алея
-атракціонної зони
1500,0 покращення комфортного
відпочинку населення та
благоустрою території парку,
ремонт
Горіхова алея,
Липова алея від фонтану до
Проспекту Злуки,
від Співочого поля до мініфутбольного майданчика
- алеї «Кам’яна» з встановленням
лавочок
- алеї «Над яром» з встановленням
лавочок
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1.3. Капітальний ремонт
підпірних стінок

2023

КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

-

1500,0

-

1.4. Облаштування входів
і в’їздів в парк
відповідними засобами
організації дорожнього
руху та пішохідного
руху.
1.5. Влаштування
пішохідного покриття на
вході до тренажерів і
футбольного майданчика
1.6. Встановлення
майданчика для
скейтбордів

2022

КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

100,0

-

-

2022

КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

800,0

-

-

забезпечення комфортного
відпочинку населення на
території парку

2023

КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

-

3000,0

-

збільшення відвідувачів та
покращення проведення дозвілля
на території парку

1.7. Облаштування
спеціалізованого
майданчика для вигулу
собак
1.8. Влаштування дитячої
фотозони з героями
мультфільмів

2022

КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

300,0

-

-

покращення умов вигулу
домашніх улюбленців у
спеціально відведених місцях

2023

КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

-

300,0

-

поліпшення проведення
дитячого дозвілля на території
парку

V. ПАРК «ТОПІЛЬЧЕ»

поліпшення естетичного вигляду
підпірної стінки поблизу
пам’ятника воїнам-афганцям
збільшення безпечного
пересування відвідувачів парку
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1.

2.

Забезпечення
безпеки,
збереження
здоров`я і
відвідувачів

1.1. Капітальний ремонт
освітлення пішохідних
зон

2022

КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

Забезпечення 2.1.Капітальний ремонт
належних умов пішохідних доріжок
для відпочинку
відвідувачів

КП«ОПКІВ Бюджет
2022-2024 м.Тернополя» громади

2.2.Капітальний ремонт
мостових конструкцій

2022-2024 КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

2.3. Влаштування
велодоріжок

2022

КП«ОПКІВ Бюджет
м.Тернополя» громади

1400,0

-

1050,0

650,0

300,0

400,0

50,0

-

300,0 покращення освітлення парку на
зазначеній ділянці для
безпечного пересування
відвідувачів парку в темну пору
доби
- в районі Козацького острова;
- від будівлі «Нептун» до
Центральної алеї
-від підвісного моста до
Надставної церкви в парку
«Топільче»
покращення естетичного вигляду
алеї та забезпечення
комфортного відпочинку
2250,0 населення на території парку
-від Центральної алеї до
атракціонної зони;
-від центральної алеї до
підвісного моста;
- від центральної алеї до
вул.Живова
- влаштування пішохідних
доріжок в зоокутку в парку
«Топільче».
400,0 укріплення мостів для безпечного
пересування відвідувачів парку
-

нанесення горизонтальної
розмітки для вело доріжок з
метою забезпечення безпечного
руху відвідувачів та
велосипедистів
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3.

3.1.Капітальний ремонт –
2023
КП«ОПКІВ Бюджет
облаштування пандуса зі
м.Тернополя» громади
Утримання
благоустрою та сторони вул. Миру
належного
3.2. Капітальний ремонт
2022
КП«ОПКІВ Бюджет
санітарного
освітлення біля джерела
м.Тернополя» громади
стану парків
3.3.Капітальний ремонт 2022-2023 КП«ОПКІВ Бюджет
підпірних стінок
м.Тернополя» громади

ВСЬОГО

-

2000,0

100,0

-

3000,0

3000,0

65 500,0

65 500,0

-

покращення умов відпочинку
відвідувачам парку та маломобільних груп населення.
покращення освітлення в темну
пору доби громадського
простору
покращення зовнішнього
вигляду підпірних стінок входу в
парк «Топільче» зі сторони
Надставної церкви загальною
протяжністю 60 м.
50150,0
181 150,0
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7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Здійснення заходів, визначених програмою, покладається на виконавців, визначених у
програмі.
Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології є
відповідальним виконавцем реалізації заходів Програми в повному обсязі та у визначені
терміни.
Основними функціями управління житлово-комунального господарства, благоустрою та
екології в частині виконання заходів програми та контролю є:
- координація виконання заходів Програми;
- організація моніторингу реалізації заходів Програми;
- аналіз виконання програмних заходів;
- у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно внесення змін і
доповнень до Програми.
За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціальноекономічної ситуації в громаді та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації
Програми, допускається коригування заходів Програми. Впродовж терміну виконання
Програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого
підходу до виконання основних заходів.
Після закінчення встановленого строку виконання Програми, управління житловокомунального господарства, благоустрою та екології складає підсумковий звіт про результати
її виконання та подає його на розгляд до Тернопільської міської ради разом із пояснювальною
запискою не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її
виконання.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення
виконання програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством
України.
Міський голова

Сергій НАДАЛ
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