
Додаток  
до рішення виконавчого комітету

Звіт
про  роботу  управління муніципальної інспекції 

Управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради в своїй 
діяльності керується Положенням про управління муніципальної інспекції 
Тернопільської міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями 
виконавчого комітету, сесій Тернопільської міської ради, вимогами Правил 
благоустрою Тернопільської МТГ, Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ЗУ «Про місцеве 
самоврядування», ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» , ЗУ 
« Про внесення змін до деяких законодавчих  актів України щодо 
реформування сфери паркування транспортних засобів» та іншими законами 
України.

Пріоритетними напрямками роботи управління муніципальної інспекції 
у 2021р.  є:

-  контроль за паркуванням транспортних засобів;
- виконання розпоряджень міського голови, рішень виконавчого 

комітету та ін.;
- розгляд скарг, заяв та звернень громадян;
-демонтаж тимчасових споруд, згідно відповідних рішень виконавчого 

комітету;
-контроль за дотриманням протиепідемічних вимог під час карантину;
- контроль за дотриманням Правил торгівлі алкогольними напоями та 

пивом торговими закладами міста;
- контроль за дотриманням природоохоронного законодавства;
- контроль за законністю розміщення реклами та вивісок;
- контроль за дотриманням Правил благоустрою Тернопільської МТГ;
- ліквідація стихійної торгівлі на приринкових територіях, вулицях м. 

Тернополя та по вул. Чорновола та Хмельницького;
Працівники УМІ постійно залучаються до забезпечення громадського 

порядку та дотримання Правил дорожнього руху  спільно з працівниками 
патрульної поліції та Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області під 
час проведення міських заходів у робочі та святкові дні шляхом проведення 
чергувань .

Одним із основних досягнень галузі  у 2021 році є те, що для інспекторів з 
паркування придбано програмне забезпечення -автоматизовану систему 
контролю за дотриманням Правил паркування. 
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Це дає можливість оперативно реагувати на порушення Правил 
паркування та збільшує обсяг обстеження вулиць міста, що в свою чергу впливає 
на впорядкування у сфері паркування. За 10 місяців цього року інспекторами з 
паркування винесено 12586 адміністративних постанов ( за аналогічний період 
2020 року винесено 2446 адміністративних постанов). В цілому за 2020 рік 
винесено 3 842 постанов .  Разом з тим   , ті транспортні засоби, які суттєво 
перешкоджали проїзду автомобілей або проходу пішоходів , евакуйовано та 
переміщено на штрафмайданчик. Так за 10 місяців 2021р.   інспекторами 
евакуйовано 651 таких транспортних засобів та переміщено їх на 
штрафмайданчик ( за аналогічний період 2020р. евакуйовано 53 транспортних 
засоби). За 2020рік  евакуйовано 97 автомобілей. По винесених постановах в 
міський бюджет надійшло коштів у сумі 4 559 114 грн.( за аналогічний період 
2020р.- 707 354.05  грн.). Всього за 2020рік  за постановами інспекторів з 
паркування  в місцевий бюджет надійшло коштів у сумі 988 502,05 грн.  
Постанови, які не оплачуються у відповідні терміни, направляються у відповідні 
органи  Територіальних управлінь  юстиції для примусового стягнення штрафів 
у подвійному розмірі.     Здебільшого робота інспекторів з паркування 
проводиться у центральній частині міста, на приринкових територіях по вул. 
М.Шептицького та вул. Живова, а також відбувається постійне реагування 
інспекторами на повідомлення мешканців, які надходять в управління на Вайбер. 

За звітний період розглянуто 910 (528 за аналогічний період 
2020р.)  письмових скарг, заяв та звернень громадян та юридичних осіб.

Продовжується робота щодо звільненню прибудинкових територій від 
покинутих чи безхазяйних автомобілей. Цього року в управління муніципальної 
інспекції надійшли звернення громадян по 20 таких автомобілях. Після 
проведеної роботи  добровільно переміщено 14 транспортних засобів, 3 авто- 
власники повинні перемістити добровільно, по3-х автомобілях прийнято 
рішення виконавчого комітету про примусове переміщення транспортних 
засобів.

Постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів, на 
виконання рішень виконавчого комітету Тернопільської міської ради 
демонтовано 185 ( 194 за аналогічний період 2020р.) ,  в тому числі 70 рекламних 
засобів, 89 тимчасових споруд, 19 обмежувачів руху, 2 огорожі та 2 брами,2 
іграшкові автомати і 1 металева конструкція.  Всього за 2020 рік демонтовано 
205 незаконно встановлених тимчасових споруд.

Інспекторами відділу контролю за правопорушеннями  управління спільно 
з працівниками Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області 
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проводяться обстеження  по виявленні фактів  продажу алкогольних напоїв в 
заборонений час з почерговою фіксацією порушень. Інспекторами управління 
муніципальної інспекції оформлено 12 (25 за аналогічний період 2020р.) 
адміністративних протоколів за ч.2 ст. 156 КУпАП за продаж алкогольних напоїв 
у торгівельний мережі міста після 22.00год.. Всього за 2020 рік за ці 
правопорушення оформлено 32 адміністративних протоколи. 

Також цього року розпочато роботу щодо контролю за дотриманням 
Правил благоустрою ТМТГ та природоохоронного законодавства в населених 
пунктах, які приєднались до Тернопільської громади. Щотижнево інспектори 
проводять рейди в цих  населених пунктах  ТМТГ та вживаються заходи 
контролю.   Щотижня здійснюється патрулювання території міста та 
Тернопільського ставу на предмет дотримання природоохоронного 
законодавства. За результатами роботи інспекторів управління муніципальної 
інспекції в якості громадських інспекторів з охорони довкілля оформлено 130        
( за аналогічний період 2020р.-19) адміністративних протоколів  за грубе 
порушення Правил рибальства, порушення Правил рибальства, спалення 
залишків сухої рослинності та листя, порушення вимог щодо поводження з 
відходами під час їх утилізації та передаються на  розгляд та накладення 
адміністративних стягнень в Державну екологічну інспекцію в Тернопільській 
області. Всього за 2020 рік оформлено 19 адміністративних протоколів за 
порушення природоохоронного законодавства.  Разом з тим по матеріалах 
інспекторів  Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області відкрито 1 
кримінальне провадження за ст.249ККУ -незаконне зайняття рибним, звіриним 
або іншим водним добувним промислом. Дана справа перебуває на розгляді в 
Тернопільському міськрайонному суді.  Окрім притягнення до адміністративної 
відповідальності, проведено близько 300 профілактичних бесід та роз’яснень 
законодавства з метою недопущення порушень. Також під час проведення  
чергового рейду територією Тернопільської міської територіальної громади 
інспекторами виявлено незаконний посів нарковмісних рослин на присадибній 
ділянці мешканця одного з населених пунктів Тернопільської громади, який  
вирощував 61 кущ коноплі. Даний факт був задокументований працівниками 
муніципальної інспекції спільно з працівниками Тернопільського РУП ГУНП в 
Тернопільській області.  Постійно відбувається реагування на повідомлення 
мешканців про порушення у сфері природоохоронного законодавства за 
допомогою каналу Вайбер.

З метою контролю  за дотриманням вимог поводження з відходами  
придбано пристрої «фотопастки» , які здійснюють фото та відео- фіксацію в 
режимі онлайн  порушень вимог поводження з відходами. 

Проводиться робота по виявленню фактів самовільно розташованих 
рекламних  засобів , тобто без Дозволу на розміщення зовнішньої реклами  та 
надано 86 вимоги про усунення порушень (66 за аналогічний період 2020р.), 
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оскільки зменшилась кількість незаконно розташованих рекламних засобів та 
значно збільшилась кількість погоджених рекламоносіїв. В цілому за 2020рік 
надано 74 вимоги.

У відділі контролю за правопорушеннями управління організовано роботу  
мобільних груп працівників як для оперативного реагування на повідомлення, 
скарги та заяви щодо порушення Правил благоустрою, так і для самостійного 
обстеження територій. Всього інспекторами за 10 місяців 2021 року оформлено 
91  (142 за аналогічний період 2020р.) адміністративних протоколів. На 
зменшення кількості оформлених адміністративних протоколів вплинуло 
залучення інспекторів до спільних  з працівниками Національної поліції нічних 
і денних рейдів по дотриманні карантинних вимог. Всього за 2020  рік за  
інспекторами оформлено 152 протоколів.  Окрім оформлення адміністративних 
протоколів надаються письмові та усні попередження про недопущення 
порушень законодавства , що позитивно сприймаються громадою. 

Інспекторами управління у складі робочої групи щодо встановлення 
законності діяльності суб’єктів господарювання в тимчасових спорудах на 
території м.Тернополя  проводяться щотижневі обстеження. За результатами 
роботи оформлено 39  адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП на 
суб’єктів господарювання за відсутність погодження режиму роботи об’єктів 
сфери торгівлі та сфери обслуговування та за відсутність погодження на 
розміщення та облаштування сезонних об’єктів сфери  торгівлі (11  за 
аналогічний період 2020р.). Всього за 2020 рік оформлено 22 адміністративних 
протоколи.  

Виявлено 164 (94 за аналогічний період 2020р.) фактів порушення порядку 
розміщення тимчасових  споруд для провадження підприємницької діяльності 
без оформлення відповідного права на користування земельними ділянками. 
Інформацію по виявлених фактах направлено у відділ земельних ресурсів для 
вивчення законності розміщення та включення даних  об’єктів в перелік об’єктів, 
які підлягають демонтажу. Всього за 2020рік виявлено 106 таких об’єктів .

З метою боротьби із несанкціонованою торгівлею в місті Тернополі 
управлінням здійснюється патрулювання приринкової території по вул. М. 
Шептицького та території по вул. Чорновола-Хмельницького на предмет 
виявлення захаращення тротуарів, проїзних шляхів та територій зелених 
насаджень несанкціонованою торгівлею. Щоденно проводяться профілактичні 
бесіди з метою переміщення торговців на офіційні ринки м. Тернополя. На 
злісних порушників оформлено 237 (72 за аналогічний період 
2020р.)  адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП за самовільне, без 
погодження виконавчих органів міської ради, узгодженого загального вигляду та 
без оформлення відповідного права на земельну ділянку, розміщення 
торгівельного обладнання та торгівельних експозицій при здійсненні стихійної 
торгівлі на вулицях міста. Всього за 2020 рік  оформлено 119 адміністративних 
протоколи за вказане порушення.
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По оформлених адміністративних протоколах накладено –171 360грн.  
( 90 780 грн. за аналогічний період 2020р.), з них  сплачено- 126085,19 грн.          
( 71019,88грн. за аналогічний період 2020р.). 

На виконання доручення наради при міському голові працівниками 
управління спільно з  управлінням транспортних мереж та зв’язку
проводилось обстеження транспортних засобів, які працюють на маршрутній
мережі міста, на предмет необхідності заміни шин, для забезпечення належної
роботи в осінньо-зимовий період. Результати обстеження направляються 
власникам транспортних засобів для реагування та прийняття відповідних 
заходів. Разом з тим, працівниками управління спільно із контролерами КП 
«Тернопільелектротранс» проводяться обстеження громадського транспорту, 
зокрема і на предмет дотримання протиепідемічних заходів у громадському 
транспорті. 

Від початку запровадження карантину вже другий рік поспіль в м. 
Тернополі  по теперішній час працівники муніципальної інспекції спільно з  
працівниками Національної поліції сформовано групи по забезпеченні 
дотримання рішень штабу з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації 
природнього характеру на території ТМТГ. Від початку року працівниками 
поліції  оформлено 486 адміністративних матеріалів за ч.1 ст.44.3 КУпАП та 
2986- за ч.2 ст.44.3 КУпАП. Обстежено громадський транспорт, заклади торгівлі 
та ресторанного господарства, ринки та ін. Обстеження проводились у денний та 
нічний час.

У 2021році продовжується робота «Ситуаційного центру». Станом на 
28.10.2020 р. у м. Тернопіль функціонує близько 900 камер міського відео 
спостереження. За 9 місяців цього року диспетчером ситуаційного центру за 
допомогою системи відеоспостереження міста виявлено 62 факти порушень 
законодавства, а саме : 16-порушення правил паркування транспортних засобів, 
3- складування зрізаного гілля та складування будівельних матеріалів на 
прибудинковій території, 25- збережено відеоматеріалів та надано працівникам 
поліції та мешканцям, 17- непокошена трава, 1-не прибране опале листя. На всі 
виявлені факти відбулось реагування відповідно до чинного законодавства. 

Постійно проводиться взаємодія з КП «Тернопільінтеравіа» по усуненні 
неполадок відеокамер, очищенні об’єктивів та зміні ракурсів огляду камер для 
покращення роботи системи міського відеонагляду.  

На даний момент усі працівники є членами Тернопільського міського 
громадського формування «Охорона порядку» та 4 інспектори відділу контролю 
за правопорушеннями є діючими громадськими інспекторами з охорони 
довкілля, що дозволяє оформляти адмінпротоколи за порушення 
природоохоронного законодавства (браконьєрство, спалення  сухих залишків 
рослин, пошкодження чи знищення зелених насаджень).
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На канал зв’язку «Вайбер»  з громадянами надійшло близько 4000 (за 
аналогічний період 2020р.- 850 повідомлень), які терміново і в повній мірі  
розглянуто  працівниками управління та надано заявникам відповіді, що свідчить 
про популяризацію, ефективність роботи та високий рейтинг довіри до 
управління. 

На соціальній сторінці управління «Facebook» та на сайті Тернопільської 
міської ради висвітлено 82 новин про роботу управління та  профілактику 
адміністративних правопорушень, а також роз’яснення норм законодавства. 

Порівняльна таблиця показників роботи управління муніципальної 
інспекції 

№ 
п/п

Показники За 2020 рік За період з 
01.01.2020 
по 
31.10.2020

За період з 
01.01.2021 
по 
31.10.2021

1. Кількість винесених адміністративних 
постанов за порушення правил 
паркування т/з

3842 2446 1258612586

2. Кількість евакуйованих транспортних 
засобів

97 53 651

3. Сума сплачених коштів по 
адміністративних постановах за 
порушення Правил паркування т/з

988502,05 707354,05 4559114

4. Кількість розглянутих скарг, заяв  та 
звернень громадян та юридичних осіб

682 528 910

5. Кількість проведених демонтажів 
тимчасових споруд

205 194 185

6. Кількість оформлених адміністративних 
протоколів за ч.2 ст. 156КУпАП                   
( продаж алкоголю у заборонений час)

32 25 12

7. Кількість оформлених адміністративних 
протоколів за порушення 
природоохоронного законодавства

19 19 130

8. Кількість винесених вимог про усунення 
порушень  розміщення зовнішньої 
реклами

74 66 86

9. Кількість оформлених адміністративних 
протоколів за порушення Правил 
благоустрою ТМТГ 

152 142 91

10. Кількість оформлених адміністративних 
протоколів за відсутність погодження 
режиму роботи об’єктів сфери торгівлі та 
сфери обслуговування та за відсутність 
погодження  на розміщення та 
облаштування сезонних об’єктів сфери 
торгівлі

22 11 39
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11. Кількість виявлених фактів порушення 
порядку розміщення тимчасових споруд

94 106 164

12. Кількість оформлених адміністративних 
протоколів за самовільне, без погодження 
виконавчих органів міської ради, 
узгодженого загального вигляду та без 
оформлення відповідного права на 
земельну ділянку, розміщення  
торгівельного обладнання та торгівельної 
експозиції при здійсненні  стихійної 
торгівлі 

72 119 237

Станом на 01.11.2021р. відповідно до штатного розпису в управлінні 
працює  24 співробітника ( у 2020 році -21 одиниць ). Оплату праці 
працівникам наведено у таблиці.

Назва  показника 
2020рік                       

( 10 місяців),грн.
2020рік, грн. 2021р.                     

 ( 10 місяців), грн.

Фонд оплати праці 3 140 759,54 4 312 288,34 4 086 701,23

В т.ч. преміювання 899 174,88 1 714 227,31 1 296 873,18

Міський голова                                                                    Сергій   НАДАЛ


