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Додаток 
до рішення виконавчого комітету 

Звіт управління економіки, промисловості та праці  

Завдання та функції 
управління відповідно 
до Положення

Підтвердження виконання завдань у 2021 році

ЗАВДАННЯ
Розробляє прогнози 
комплексного 
економічного і 
соціального розвитку 
громади, сприяє 
створенню умов для 
ефективної роботи 
підприємств громади 
всіх форм власності.

 Розроблено проект Програми економічного та соціального розвитку 
Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 
Забезпечено проходження стратегічної екологічної оцінки та громадське 
обговорення Проекту.
 Щоквартально здійснюється моніторинг виконання заходів Програму 
економічного та соціального розвитку Тернопільської міської 
територіальної громади на 2020-2021 роки. 

Здійснює 
інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
інвестиційної політики 
в громаді, розробляє та 
обґрунтовує заходи, 
спрямовані на 
залучення іноземних 
інвестицій та кредитних 
ресурсів для розвитку 
економічного 
потенціалу  громади

Заходи, спрямовані на залучення іноземних інвестицій та кредитних 
ресурсів для розвитку економічного потенціалу  громади, включені в 
Програму економічного та соціального розвитку громади на 2020-2021 
роки (розробником є управління економіки, промисловості та праці) та в 
План місцевого економічного розвитку Тернопільської міської 
територіальної громади на 2020-2021роки.
За результатами розгляду Плану експертами Світового Банку Тернопіль 
отримав статус «Дійсний учасник» Клубу «Мери за економічне 
зростання».
У 2021 році підтверджено намір Тернопільської міської ради залишитися 
членом мережі M4EG у новій фазі (2021-2024). Підготовлено заявку щодо 
зацікавленості в пілотуванні портфельного підходу до розвитку громади 
в рамках ініціативи ЄС - ПРООН «Мери за економічне зростання
З метою визначення спроможності громади:
- підготовлено матеріали та оновлено кредитний рейтинг та рейтинг 
інвестиційної привабливості м.Тернополя за 2020 рік - 
https://ternopilcity.gov.ua/ekonomika/investitsii/reytingi/20461.html
- розроблено інвестиційний паспорт громади 2021 
https://ternopilcity.gov.ua/ekonomika/investitsii/investitsiyniy-pasport/
З метою залучення інвестицій в розвиток громади:
-  підготовлено заявку на отримання технічних умов на водопостачання та 
електропостачання індустріального парку;
- проводився супровід Керуючої компанії з питань  розроблення ПКД на 
облаштування мереж Індустріального парку; 
- підготовлено та подано проект «Будівництво та підведення інженерних 
мереж до індустріального парку «Тернопіль» по вул. Микулинецькій в м. 
Тернополі. для реалізації за кошти ДФРР.
- здійснюється моніторинг виконання договору по проекту 
«Реконструкція благоустрою території для облаштування індустріального 
парку за адресою вул. Микулинецька в м.Тернопіль»
- підготовлено та затверджено Висновок щодо доцільності реалізації 

https://ternopilcity.gov.ua/ekonomika/investitsii/reytingi/20461.html
https://ternopilcity.gov.ua/ekonomika/investitsii/investitsiyniy-pasport/
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проекту державно-приватного партнерства щодо створення Центру 
реабілітаційного та відновлювального лікування на базі незавершеного 
будівництва терапевтичного корпусу Комунального некомерційного 
підприємства «Міська комунальна лікарня №3» по вул.Волинська. 

Забезпечує реалізацію 
державної політики у 
сфері закупівель 
товарів, робіт і послуг 
за рахунок державних 
коштів та коштів  
бюджету громади.

Здійснюється супровід закупівель за проектами 
«Будівництво школи  по вул. Бригадній в м. Тернополі»  
«Облаштування - реконструкція відпочинково - рекреаційної зони в районі 
«Дальнього» пляжу по вул. Чумацькій в м. Тернополі»
«Розробка Плану сталої міської мобільності»
та закупівель оголошених тендерним комітетом на початку 2021 року.

Забезпечує виконання 
державної, регіональної 
та програм громади  з 
питань розвитку малого 
бізнесу.

Розроблено та діє Програма розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2021-2022 роки затверджена рішенням міської ради 
№8/2/14 від 18.12.2020
 Станом на 01.11.2021 року в громаді спостерігається збільшення 
кількості суб’єктів господарювання 
Показник 10 місяців 

2021  
10 місяців 
2020 року

2020 

Чисельність працюючих,тис.осіб 45,4 44,3 44,3
Кількість суб’єктів 
господарювання,тис.одиниць

24,9 23,6 23,6

Створено робочих місць 2900 2750 3700
Організовано відзначення кращих підприємців громади.

Готує проекти 
розпорядчих актів 
міської ради, її 
виконавчих органів і 
міського голови з 
питань, які відносяться 
до компетенції 
управління 

Підготовлено 20 розпорядчих актів. 
    Забезпечено розгляд скарг, запитів, листів, підготовка інформації на 
доручення, розпорядження міського голови, заступників міського голови, 
на доручення, розпорядження та рішення облдержадміністрації тощо.
За період з 01.01.2021 року по 01.11.2021 року в управління надійшло 975 
документів (станом на 01.11.2020  - складав 726).

ФУНКЦІЇ
Здійснює аналіз 
показників 
економічного і 
соціального розвитку 
громади,зокрема

З метою аналізування, оцінки повноти та якості реалізації програмних 
завдань і заходів здійснюється щомісячний моніторинг економічних 
показників розвитку громади та щоквартальний моніторинг заходів 
галузевих програм.  Інформація за результатами моніторингу 
оприлюднюється на сайті міської ради.

- аналіз стану 
промислового 
виробництва, готує 
аналітичні 
матеріали, виявляє 
поточні проблеми та 
сприяє їх 
вирішенню.

Аналіз обсягів реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 
підприємствами здійснюється щомісячно Так за період  січень-вересень 
2021 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 10853,2 
млн.грн. і збільшився на 45,3%  проти аналогічного періоду 2020року 

Показник 10 міс2021 10 міс2020 2020
Обсяг реалізованої 
промислової 
продукції (товарів, 
послуг),млн.грн

10853,2 7469,2 10972,5
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Зовнішньоторговий 
оборот товарами, 
млн.дол.США

247,0 268,1 236,5

Обсяги експорту 
млн.дол.США

95,8 71,4 99,3

Обсяг імпорту 
млн.дол.США

151,2 96,7 137,2

- аналіз виконання 
показників роздрібного 
товарообігу та платних 
послуг, аналізує стан 
споживчого ринку 
громади

Обсяг роздрібного товарообороту за січень-вересень 2021 року 
склав 7875,0 млн. грн, що на 19,0% більше, ніж у відповідному періоді 
2020 року, на одну особу – 3929,0 грн (3308,8 грн. у  січні-вересні  2020 
року).
Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) підприємствами  склав 
5288,0 млн. грн і збільшився в порівнянні з  відповідним періодом 2020 
року на 27,7%. 
У середньому один мешканець  одержав різноманітних послуг на 23254,1 
грн.(18254,8 грн у  відповідному періоді 2020  року).

- аналіз введення в 
дію житла та обсягів 
виконання 
будівельних робіт

У галузі будівництва у січні-вересні  2021 року організаціями виконано 
будівельних робіт на суму 2373,2 млн грн, що становить 178,3 % до 
відповідного періоду 2020 року. Введено в есплуатацію 140,7 тис.м.кв. 
житло що на 78,7 % більше ніж у 2020 році 

- аналіз розвитку 
малого 
підприємництва в 
громаді

Станом на 01.10.2021 року в громаді спостерігається збільшення кількості 
суб’єктів господарювання на 900 одиниць до 24,9 тис. одиниць. 
Чисельність працюючих у сфері малого підприємництва зросла на 1280 
осіб до 45,4 тис. осіб. За рахунок реєстрації суб’єктів господарювання по 
м. Тернополю у січні-вересні 2021 року створено понад 2,9 тис. робочих 
місць (розрахункові дані), що на 0,17 тис. робочих місць більше, ніж у 
відповідному періоді 2020 р.
З метою формування конкурентного середовища та розвитку 
добросовісної конкуренції серед суб’єктів господарювання, що мають 
намір розмістити тимчасові споруди на території громади запроваджено 
проведення електронних аукціонів на право розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності на території 
громади
З метою забезпечення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу 
продовжується автоматичне поновлення договорів оренди приміщень та 
земельних ділянок за умови належного виконання умов договорів оренди, 
добросовісного користування приміщенням та відсутності заборгованості 
орендної плати.
З початку 2021року продовжено: 
13 договорів оренди індивідуально визначеного майна комунальної 
власності з 13-ма орендарями, які належним чином виконували свої 
обов’язки за договорами оренди, утримували майно в добротному 
технічному стані та не допускали заборгованості по орендній платі, 623 
договори оренди земельних ділянок.

- моніторинг 
середньооблікової 
чисельності 
працівників та 

Збережено та закріплено позитивну тенденцію зростання доходів 
населення. 
показник 10 міс 2021 10 міс2020
Розмір середньомісячної 
заробітної плати,грн

11 875 10 508
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розміру заробітної 
плати

Чисельність працівників,осіб 70 005 71 498
 Скорочення кількості відбулося через проведення реорганізації 
державних та районних установ, підприємств, організацій таких ДП 
Тернопільський лісгосп (169), Тернопільська дирекція Укрпошта (294), 
ГУ Держгеокадастру в Тернопільській області (281) , тощо

Розробляє проект 
Програми підтримки 
малого та середнього 
підприємництва м. 
Тернополя, організовує 
її виконання та подає 
раді звіт про хід і 
результати виконання 
програми.

Здійснюється щоквартальний моніторинг виконання заходів розробленої 
управлінням Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 
2021-2022 роки 

Проводить 
інформаційно-
роз’яснювальну роботу 
щодо додержання 
законодавства про 
працю на 
підприємствах, в 
установах і організаціях 
всіх форм власності, а 
також стосовно 
фізичних осіб-
підприємців, які 
використовують працю 
найманих працівників 
та здійснюють 
діяльність на території 
громади.

З метою детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення м. 
Тернополя, легалізації виплати заробітної плати та сплати податків до  
бюджету громади протягом 10 місяців 2021 року проведено співбесіди з 
керівниками та посадовими особами 515 суб’єктів господарювання, окрім 
того, проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо додержання 
законодавства про працю під час безпосередніх відвідувань об’єктів 
здійснення діяльності 425 суб’єктів господарювання
 У відповідності з частиною 3 статті 18 та підпунктом 5 пункту «а» 
частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», в зв’язку із ймовірними  порушеннями законодавства про 
працю, направлено подання в управління Держпраці у Тернопільській 
області щодо проведення  заходів державного контролю (інспекційних 
відвідувань) по 110 суб’єктах господарювання.
Всього з початку 2021 року під час проведення перевірок виявлено 220 
працівників, які працювали без оформлення трудових відносин. Завдяки 
вжитим заходам робочі місця легалізовано, з працівниками укладено 
трудові договори, нараховується та виплачується заробітна плата, 
сплачуються всі обов’язкові платежі. Окрім того, в зв’язку із 
порушеннями законодавства про працю, накладено 744 тис.грн штрафних 
санкцій на суб’єкти господарювання, вжито заходів  до посадових осіб, з 
вини яких допущено порушення. 
    Здійснюється організація роботи Тернопільської міської комісії з 
питань погашення заборгованості та легалізації виплати заробітної плати, 
своєчасної сплати податків та внесення обов’язкових платежів.
Завдяки системній щоденній роботі та за результатами роботи комісії, 
працівникам підприємств м.Тернополя з початку 2021 року виплачено 
11301,7 тис.грн заборгованої заробітної плати

Здійснює реєстрацію 
колективних договорів, 
змін і доповнень до них.

З метою врегулювання соціально-трудових та економічних 
відносин, відповідно до статті 15 КЗпП України, Закону України «Про 
колективні договори і угоди» та в порядку, визначеному постановою 
Кабінету Міністрів України від 13.02.2013р. № 115. Протягом 10 міс2021 
зареєстровано 90 колективних договорів, змін і доповнень до них, надано 
540 рекомендацій та роз’яснень щодо застосування норм чинного 
законодавства України з питань праці.
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Підтримує та оновлює 
інвестиційний портал. 

Інформація для інвесторів (вільні земельні ділянки та приміщення) 
актуалізована на сайті міської ради в рубриці Економіка/інвестиції
https://ternopilcity.gov.ua/ekonomika/investitsii/propozitsii-dlya-investoriv/

Надає методичну та 
організаційну допомогу 
по розробці, написанню 
та втіленню грантових 
програм.

Підготовка Заявки на отримання субвенції на підвищення доступності 
широкосмугового доступу до Інтернету в селах Городище та Носівці у 
сумі 282,0 тис. гривень.
У рамках третьої фази Впровадження Програми «U-LEAD з Європою» в 
частині модернізації Центрів надання адміністративних послуг завершено 
реалізацію проекту, зокрема проведено капітальний ремонт приміщень 
віддалених робочих місць ЦНАПу, отримано меблі, комп’ютерну техніку 
та ознакування ЦНАПу. 
Для організації виконання функцій у сфері соціального захисту населення 
та захисту прав дітей у рамках проекту «Модернізація системи соціальної 
підтримки населення України», що реалізовувався Мінсоцполітики за 
кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, отримано меблі та 
комп’ютерну техніку на загальну суму 1 216,0 тис. гривень.
Реалізовується проект для підприємців «Соціально-економічна адаптація 
малого і середнього підприємництва» в рамках проекту «EU4Business: 
конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно 
фінансується урядом Німеччини та Європейським Союзом та реалізується 
німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHГІЗ
Реалізовується проект «Пізнаймо один одного – українці в Сувалках, 
поляки в Тернополі» (Сувалкі, Польща) в рамках Програми 
транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-
2020». 
Подано концептуальну записку проекту «Стале управління водними 
ресурсами: шлях ревіталізації Західної України та Східної Польщі», в 
рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-
Україна 2021-2027» орієнтовна вартість гранту 900,0 тис. євро.
Підготовлена заявка для участі в пілотному проекті з впровадження 
портфельного підходу до муніципальних перетворень в рамках ініціативи 
ЄС ПРООН «Мери за економічне зростання 2021-2024».
Підготовлена Заявка про членство  в Глобальній мережі міст, що 
навчаються ЮНЕСКО (GNLC).

Забезпечує нагляд за 
реалізацією проектів за 
кошти фонду 
регіонального розвитку 
та коштів міжнародних 
інституцій

ДФРР
Здійснюється щотижневий та щомісячний моніторинг проектів, які були 
подані та відібрані для реалізації за кошти ДФРР у 2021 році:
- Будівництво дощового колектора по вул.Галицькій в м.Тернополі»;
- «Реконструкція спортивного майданчика Тернопільської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням 
іноземних мов ТМР по вул. Грушевського, 3 в м. Тернополі»;
- «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру 
веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена 
Тернопіль» у м. Тернополі та на території Тернопільського району». 
  Підготовлено та подано для участі в конкурсному відборі для реалізації 
за кошти ДФРР на 2022 рік

https://ternopilcity.gov.ua/ekonomika/investitsii/propozitsii-dlya-investoriv/
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- «Капітальний ремонт (утеплення частини фасаду) Галицького коледжу 
імені В’ячеслава Чорновола, корпус №1 вул. Б. Хмельницького, 15 в 
м. Тернопіль»,

- «Будівництво та підведення інженерних мереж до індустріального 
парку «Тернопіль» по вул. Микулинецькій в м. Тернополі»,

- «Капітальний ремонт бігових доріжок та секторів спортивного ядра 
стадіону КП «Тернопільський міський стадіон» по проспекті Степана 
Бандери, 15 в м.Тернопіль».

Проекти за кошти міжнародних інституцій
 Щоквартальний моніторинг реалізації проектів за кредитні кошти для 
інформування Міністерства фінансів України
Проект «Розвиток міської інфраструктури-2» 
Проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого 
теплопостачання України» 
Проект «Реконструкція системи теплопостачання» 
Проект «DemoUkrainaDH – Тернопіль»
Проект «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя 
«Світло без ртуті» 

Здійснюється координація реалізації підпроекту «Оновлення рухомого 
складу автобусного парку КП «Міськавтотранс» у місті Тернополі» в 
рамках проекту «Міський громадський транспорт України», що 
фінансується Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Подано форму вираження інтересів щодо реалізації підпроекту 
«Оновлення електротранспорту міста Тернополя» в рамках Проекту 
«Міський громадський транспорт України ІІ». На даний час підготовлено 
документи для оцінки фінансового стану бенефіціара (Тернопільської 
міської ради).
Також для реалізації проекту в рамках Державно-приватного партнерства 
щодо  «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» підготовлена Концептуальна 
записка та зібрані аналітичні матеріали для розробки Техніко-
економічного обгрунтування проекту.

Координує та надає 
методичну допомогу 
виконавчим органам 
ради щодо складання 
міських цільових 
програм, узагальнення 
інформації про їх 
виконання.

З метою цільового використання коштів здійснюється координація 
роботи управлінь та відділів з підготовки проектів міських цільових 
галузевих програм розвитку. Підготовлено 11 висновків ( у 2020– 13) 
щодо доцільності розроблення проектів міських галузевих програм і 
можливості їх виконання та для внесення змін до 9 програм.

 Готує та подає в 
установленому порядку 
аналітичні матеріали з 
питань, що належать до 
повноважень 

Підготовлені аналітичні матеріали для визначення досягнень міста.
Тернопіль здобув І місце та статус «Найкомфортнішого міста України» за 
результатами дослідження, тижневика «Фокус» серед 24 найбільших міст 
Тернопіль посів ІІ місце у рейтингу « Індекс конкурентоспроможності 
міст – обласні центри 2021» серед 24 міст України.
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управління,  міському 
голові.

Тернопіль увійшов у ТОП-5 міст України, які, за версією Forbes Україна, 
є найкращими для ведення бізнесу.
Індекс благополуччя молоді у Тернопільській громаді - найвищий в 
Україні індекс розроблено фахівцями Інституту демографії та соціальних 
досліджень НАН України та представництва UNFPA .
Тернопіль увійшов у десятку українських міст-лідерів, які здійснили 
найбільший прорив у прозорості (чотири роки покращив свої результати 
на 41,6% відповідно до результатів  досліджень експертів програми 
«Transparent Cities/Прозорі міста»).
Тернопіль – у числі лідерів щодо рівня реалізації політки у сфері 
відкритих даних в містах та органах державної влади України за 2020 рік 
за даними Міністерство цифрової трансформації України.

Інші функції
Супровід проекту 
Громадський бюджет

Організація роботи Номінаційного комітету - 8 засідань та проведення 
щомісячного моніторингу реалізації проектів переможців.

Організація роботи 
Агенції регіонального 
розвитку в 
Тернопільській області

Проведено 3 засідання

Сприяння розвитку сіл 
громади

Аналітичні матеріали щодо необхідності проведення робіт на території 
сіл та стан їх виконання.
В рамках державної підтримки розвитку тваринництва та переробки 
сільськогосподарської продукції підготовлено документи для отримання 
дотації за бджолосім’ї на безповоротній основі 6 фізичним особам, які є 
власниками бджолосімей.

Інформація
 про кількість працівників управління, фонд оплати праці та розмір преміювання

№п/п  період кількість 
працівників 

Фонд оплати
праці, грн.

в т. ч. розмір 
преміювання, грн.

1 2020 13 3 372 877,18  889 196,54
2 січень-жовтень 2020 13 2 526 958,40 370 682,0
3 січень-жовтень 2021 13 2 974 585,93 521 250,40 

Порівняльна таблиця

Показники 2020 10 місяців
 2020

10 місяців 
2021

Підготовка  на розгляд проектів
-  рішень міської ради
- рішень виконавчого комітету
- розпоряджень міського голови 

8
22
3

5
16
3

8
9
3

Виконання протокольних доручень міського 
голови та заступників, рішення Тернопільської 

187 151 170
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міської ради та виконавчого комітету, 
розпорядження міського голови
 Розгляд звернення юридичних осіб, 
підприємств, організацій, інформаційні запити

623 460 719

 Розгляд звернення громадян 121 115 86
- проведено співбесід з керівниками та 
посадовими особами СГД  щодо рівня оплати 
праці, сплати ПДФО та погашення боргів до 
бюджету

338 293 515

- проведено інформаційно-
роз’яснювальну роботу щодо додержання 
законодавства про працю під час безпосередніх 
відвідувань об’єктів здійснення діяльності 

208 187 425

- направлено подань в Управління 
Держпраці у Тернопільській області щодо 
проведення контрольних заходів в зв’язку із 
можливими порушеннями законодавства про 
працю (з врахуванням змін в ч.3 статті 18 та ч.1 
статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»)

- - 116

Організація роботи комісії з питань погашення 
заборгованості та легалізації виплати 
заробітної плати, своєчасної сплати податків та 
внесення обов’язкових платежів
- кількість засідань
- кількість прийнятих рішень
- кількість заслуханих звітів керівників СГД

8
72
50

6
59
37

4
41
16

Реєстрація колективних договорів, змін і 
доповнень до них
- кількість зареєстрованих колективних 

договорів
- кількість наданих рекомендацій та 

роз’яснень щодо застосування норм 
чинного законодавства України

86

320

67

292

90

540

Підготовка висновків щодо доцільності 
розробки міських галузевих програм або змін 
до них 

18 15 20

Підготовлено та подано проектів(заявок) для 
реалізації за кошти з інших джерел, в тому 
числі 
за рахунок коштів ДФРР

12

4 

12

4 

18

4 

Міський голова                                                                                                        Сергій НАДАЛ


