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До складу Тернопільської міської ради VIII скликання обраний депутатом у 
територіальному виборчому окрузі № 2 від політичної партії Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода».

З початку роботи депутатського корпусу у своїй діяльності керуюсь Конституцією 
України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів 
місцевих рад», «Про звернення громадян», Регламентом роботи Тернопільської міської ради 
та іншими нормативно-правовими актами, що визначають діяльність депутатів та ради.

Член постійної комісії «З питань  регулювання земельних відносин та екології», у 
роботі якої взяв участь у 24-ох засідання (з них 1 засідання виїзне).

Приймаю активну участь в   Раді підтримки учасників АТО,надаю правову і 
фінансову допомоги особам,на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів 
війни,гарантії їх соціального захисту».

 Одним із головних  обов’язків своєї депутатської діяльності вважаю участь у 
пленарних засіданнях міської ради та роботу в постійній комісії. Так, під час виконання 
депутатських обов’язків протягом звітного періоду (жовтень 2020 року – грудень 2021 року) 
мною взято участь  в одинадцятьох  пленарних засіданнях та розглянуто майже  2000 питань 
і рішень. 

В межах роботи у постійній комісії опрацьовано зміни до програми земельних 
відносин Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2022 роки, що забезпечить 
формування лотів для проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельних 
ділянок та прав на них, що дасть змогу  збільшити надходження коштів до бюджету громади.

Приймав активну участь в  ухваленні рішень про:

- затвердження порядку впровадження програми "Основи сім'ї" для закладів загальної 
середньої та професійно-технічної освіти (10-11 класи));

-підтримку звернення Громадської Спілки «Об»єднання учасників АТО Тернопілля»; 

-внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 26.01.2016 № 7/5/60 «Про 
іменні стипендії Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей 
Тернопільської міської територіальної громади»);

-затвердження Програми сприяння функціонуванню української мови в 
Тернопільській міській територіальній громаді;

- присвоєння назви міському стадіону «Тернопільський міський стадіон імені Романа 
Шухевича».

Постійно проводжу  прийом громадян, реагую та опрацьовую письмові і усні 
звернення  жителів Тернопільської міської громади щодо з різних  питань.



Опрацьовано 34 письмових звернення мешканців Тернопільської міської громади з 
різноманітних питань, що належать до відання органів місцевого самоврядування 
відповідного рівня,кожному з яких була надано належне реагування з максимально 
можливим позитивним результатом.

За звітний період проведено 5 зустрічей з виборцями по питаннях благоустрою,роботи 
громадського транспорту,роз»яснення процедури створення ОСББ,інше.

Розглянуто 4 колективних звернення виборців,три  з яких позитивно вирішені,а одне в 
процесі реалізації. Направлено 8 депутатських звернень з різних питань щодо покращення 
умов життєдіяльності мешканців.

Також за результатами роботи із тернополянами та вивчення громадської думки в 
контексті реалізації передвиборчої програми,приймав активну участь в реалізації таких 
проектів  депутатів Тернопільської міської ради:

- Про звернення депутатів Тернопільської міської ради щодо недопущення 
зниження важливості української мови у сферах обслуговування, освіті та зменшення міри 
відповідальності за недотримання аналогічних норм законодавства;

- Про звернення депутатів Тернопільської міської ради щодо недопущення 
підвищення тарифів для населення.

-
За активної участі проведено низку публічних заходів, які популяризують Українську 
культуру, а саме:

- Підтримано дитячий флешмоб до Дня Незалежності у Тернополі.
- Нагороджено переможців конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи».

Загалом за звітний період проведено 28 особистих прийомів громадян та 3 зустрічі з 
мешканцями округу. 

За звітний період з моєї ініціативи заплановано та проведено цілий ряд ремонтних 
робіт ,зокрема: 

-капітальний ремонт покрівель в буд.№ 97 по вул.Новий Світ,в буд. № 50 по 
вул.Чернівецькій;
-капітальний ремонт прибудинкової території буд.№ № 49-51,замовлено ПКД на будинки 
№№ 93 і 95 по вул.Новий Світ;
-заміна електрообладнання та  мереж в буд.№ 64 по вул.Чернівецькій;
-встановлено прибудинкове освітлення буд.№ 2 по вул.Лук»яновича;
-облаштовано дитячий майданчик біля буд.№48 по вул.Чернівецькій;
-розпочато роботи по облаштуванню спортивного майданчика на «Циганці»,біля буд.№ 95 
по вул. Новий Світ;
-складена ПКД та заплановані роботи в поточному році по капітальному ремонту проїздів 
між буд.№№ 52-64 по вул.Чернівецькій.


