
Додаток 
План роботи Тернопільської міської ради на 2022 рік

Відповідальний  за 
підготовку

Назва питання

Перший квартал
Управління обліку та 
контролю за 
використанням 
комунального майна

- Про стан оренди та хід приватизації майна 
комунальної власності Тернопільської міської 
територіальної громади за 2021 рік 

Управління економіки, 
промисловості та праці

- Про реалізацію проєктів Громадського бюджету за 
2021 рік  Тернопільської міської територіальної 
громади
- Про виконання Програми економічного та соціального 
розвитку Тернопільської міської територіальної 
громади на 2020-2021 роки
- Про проведення конкурсу з визначення приватного 
партнера для здійснення державно-приватного 
партнерства для реалізації проекту «Створення Центру 
реабілітаційного та відновлювального лікування на базі 
незавершеного будівництва терапевтичного корпусу 
Комунального некомерційного підприємства «Міська 
комунальна лікарня №3» по вул. Волинська, 40 в м. 
Тернопіль»

Управління 
містобудування, 
архітектури та кадастру

- Про виконання Програми оновлення, актуалізації 
містобудівної, топографо-геодезичної документації та 
впровадження геоінформаційної системи ведення 
містобудівного кадастру на 2019-2021 роки

Фінансове управління - Про затвердження звіту про виконання бюджету  
Тернопільської  міської територіальної громади  за  
2021 рік 
- Про внесення змін до бюджету  Тернопільської 
міської територіальної громади  на 2022 рік  

Відділ торгівлі, побуту та 
захисту прав споживачів

- Про звіт щодо здійснення міською радою та її 
виконавчими органами державної регуляторної 
політики у 2021 році

Управління стратегічного 
розвитку міста

- Про виконання Плану стратегічного розвитку 
Тернопільської міської територіальної громади до 2029 
року за 2021 рік
- Про виконання Програми розвитку міжнародного 
співробітництва і туризму Тернопільської міської 
територіальної громади на 2019-2021 роки

Управління 
організаційно-виконавчої 
роботи

- Про звіти старост Тернопільської міської 
територіальної громади про роботу за 2021 рік
- Про звіт постійної комісії міської ради з питань 



бюджету та фінансів
- Про звіт 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
- Про звіт постійної комісії міської ради з питань 
місцевого самоврядування, законності, правопорядку, 
регламенту та депутатської діяльності
- Про звіт постійної комісії міської ради з питань 
житлово-комунального господарства, екології та 
надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та 
енергоефективності
-  Про звіт постійної комісії міської ради з гуманітарних 
питань
- Про звіт постійної комісії міської ради з питань 
містобудування
- Про звіт постійної комісії міської ради з питань 
регулювання земельних відносин та екології

Тернопільське районне 
управління поліції ГУНП 
в Тернопільській 
області, 
Управління патрульної 
поліції в Тернопільській 
області Департаменту 
патрульної поліції  
Національної поліції 
України 

Інформація про стан законності, боротьби із 
злочинністю, охорони громадського порядку та 
результати діяльності

Другий квартал
Фінансове управління - Про виконання  бюджету  Тернопільської міської 

територіальної громади  за І квартал  2022 року
- Про внесення змін до бюджету  Тернопільської 
міської територіальної громади  на 2022 рік  
- Про місцеві податки і збори Тернопільської міської 
територіальної громади  

Управління обліку та 
контролю за 
використанням 
комунального майна

Про Методику розрахунку орендної плати за майно 
комунальної власності Тернопільської міської 
територіальної громади

Тернопільська окружна 
прокуратура

Про інформацію щодо результатів діяльності 
Тернопільської окружної прокуратури на території 
Тернопільської міської територіальної громади у 2022 
році

Третій квартал



Управління освіти і 
науки

- Про призначення іменних стипендій Тернопільської 
міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей. 
- Про призначення одноразових премій Тернопільської 
міської ради для науковців закладів освіти та наукових 
установ.
- Про зміну типу та найменувань комунальних закладів 
загальної середньої освіти.

Відділ кадрового 
забезпечення

-  Про нагородження відзнаками Тернопільської міської 
ради з нагоди Дня міста

Фінансове управління - Про виконання  бюджету  Тернопільської міської 
територіальної громади  за I півріччя 2022 року
- Про схвалення прогнозу бюджету Тернопільської 
міської територіальної громади на 2023-2025 роки
- Про внесення змін до бюджету  Тернопільської 
міської територіальної громади на 2022 рік  

Четвертий квартал
Управління стратегічного 
розвитку міста

- Про виконання плану надходжень від плати за 
тимчасове користування місцем розташування 
рекламних засобів, що перебуває у комунальній 
власності

Управління економіки, 
промисловості та праці

- Про затвердження Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва на 2023-2024 роки

Управління 
організаційно-виконавчої 
роботи

- Про план роботи Тернопільської міської ради на 2023 
рік 
- Про затвердження графіку звітів перед громадою за 
2022 рік діяльності депутатів Тернопільської міської 
ради

Фінансове управління - Про виконання бюджету  Тернопільської міської 
територіальної громади за 9 місяців 2022 року
- Про внесення змін до бюджету  Тернопільської 
міської територіальної громади на 2022 рік  
- Про бюджет Тернопільської міської територіальної 
громади на 2023 рік

Управління транспортних 
мереж та зв’язку 

- Про внесення змін в Програму розвитку 
пасажирського транспорту на 2021-2023 роки

Відділ торгівлі, побуту та 
захисту прав споживачів

- Про затвердження плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2023 рік

Управління 
надзвичайних ситуацій

- Про затвердження Програми захисту населення і 
території Тернопільської міської територіальної 
громади від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру на 2023-2025 роки

Управління освіти і 
науки

- Про зміну типу і найменування Кобзарівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тернопільської 
міської ради Тернопільської області та затвердження 
Статуту
- Про затвердження програми розвитку освіти на 
2023-2025 роки



Управління  сім’ї, 
молодіжної політики та 
захисту дітей

- Затвердження Програми Молодь Тернополя на 
2023-2025 роки
- Затвердження Програми підтримки сім’ї, 
запобігання домашньому насиллю та протидії торгівлі 
людьми Тернопільської міської територіальної громади 
на 2023-2025 роки 

Тернопільська окружна 
прокуратура

- Про інформацію щодо результатів діяльності 
Тернопільської окружної прокуратури на території 
Тернопільської міської територіальної громади у 2022 
році

По мірі необхідності
Управління житлово-
комунального 
господарства, 
благоустрою та екології

- Про передачу у власність громадян 1-та 2-квартирних 
житлових будинків

Управління розвитку 
спорту та фізичної 
культури

- Про затвердження договорів між Тернопільською 
міською радою та Тернопільською обласною радою про 
міжбюджетні трансферти

Управління 
містобудування, 
архітектури та кадастру

- Про розроблення детальних планів територій 
Тернопільської міської територіальної громади
- Про затвердження містобудівної документації - 
внесення змін до генерального плану та плану 
зонування території міста Тернополя, детальних планів 
територій Тернопільської міської територіальної 
громади, планів зонування територій як невід’ємної 
складової генеральних планів населених пунктів (сіл) 
Тернопільської міської територіальної громади

Управління 
організаційно-виконавчої 
роботи

- Про зняття з контролю та перенесення термінів 
виконання рішень та протокольних доручень

Відділ квартирного 
обліку та нерухомості

- Про встановлення коефіцієнта
- Про надання згоди на прийняття квартир до 
комунальної власності Тернопільської міської 
територіальної громади

Управління обліку та 
контролю за 
використанням 
комунального майна

- Про надання дозволу на списання основних засобів
- Про приватизацію об’єкта комунальної власності

Відділ земельних 
ресурсів

- Про надання дозволів на складання проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок
- Про затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок
- Про затвердження технічних документацій із 
землеустрою, для підготовки та видачі документів на 
право користування земельними ділянками
- Про надання дозволу на розробку технічних 
документацій із землеустрою, щодо встановлення меж 



земельної ділянки в натурі (на місцевості)
- Про безоплатну передачу у власність земельних 
ділянок
- Про погодження передачі в суборенду земельних 
ділянок
- Про поновлення договорів оренди земельних ділянок
- Про вилучення та надання земельних ділянок
- Про продаж земельних ділянок несільськогос-
подарського призначення
- Про надання дозволу на складання експертних 
грошових оцінок
- Про поділ (об'єднання) земельних ділянок
- Про підготовку лотів для продажу на земельних 
торгах та електронних аукціонах

Виконавчі органи ради - Про виконання галузевих програм
- Про внесення змін до галузевих програм
- Про затвердження галузевих програм
- Про внесення змін до положень про виконавчі органи 
ради 
- Про внесення змін і доповнень до статутів 
комунальних підприємств
- Про внесення змін і доповнень до установчих 
документів
- Про затвердження договорів про міжбюджетні 
трансферти з навколишніми громадами
- Про прийняття майна у комунальну власність
- Про внесення змін до рішень міської ради

Міський голова Сергій НАДАЛ


