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ЗВІТ

ПЕРШИЙ РІК ДІЯЛЬНОСТІ
Дата набуття повноважень: 18.11.2020

Діяльність в межах єдиного багатомандатного 
виборчого округу - Тернопільська міська громада

Суб’єкт висування Політична партія “За майбутнє»

ОСНОВНА ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 Заступниця голови постійної депутатської комісії з гуманітарних питань
 Членкиня Номінаційного комітету «Громадського бюджету 2022»

Присутність на чергових і позачергових пленарних засіданнях сесії Тернопільської 
міської ради: 10 із 11

Проведено прийомів громадян: 30 

Отримано звернень громадян: 94 (75 усних, 4 письмових, 15 з допомогою технічних 
засобів зв’язку (електронна скринька, соціальні мережі Фейсбук та Інстаграм, 
месенджери Viber і Telegram)).

Звернення депутата: 6
1) До Управління транспортних мереж та зв’язку – враховуючи суспільний інтерес 

та кількість коментарів у соціальних мережах, вчинити відповідні дії та заходи 
щодо недопущення ситуацій, в яких водії громадського транспорту 
відмовляються впускати у транспортний засіб пасажирок з дитячими візочками.

2) До Управління житлово-комунального господарства – на звернення мешканців 
вул.Київська, 14, щодо облаштування дитячого майданчика за даною адресою.

3) До Управління житлово-комунального господарства – на звернення мешканців 
вул.Бр.Бойчуків, 3, щодо виготовлення проектно-технічної документації для 
здійснення ремонту прибудинкової території.

4) Міському голові Надалу С.В. - на звернення мешканців вул.Бр.Бойчуків, 3, 
передбачити кошти в бюджеті для ремонту прибудинкової території та 
можливості проведення додаткового озеленення. 

5) Начальнику ГУНП в Тернопільській області Богомолу О.М. – в рамках 
проектної ініціативи Жіночого руху «За майбутнє» «Кризові центри для жінок, 
які постраждали від домашнього насильства».
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6) Міському голові Надалу С.В. – щодо реалізації «Стратегії розвитку 
інклюзивного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 
2020-2025 роки».

Публічні відеозвернення: 2
1) Заклик до Управління транспортних мереж та зв’язку – з’ясувати, чому жінку з 

дітьми не впустили в громадський транспорт під час карантину в січні-лютому 
2021 року, та до тернополян - бути більш людяним і уважним один до одного. 

2) До мешканців тернопільської громади та навколишніх сіл – про шкідливість 
спалювання трави та сухостою, заклик переходити на компостування замість 
спалювання, до органів влади – ініціатива щодо належного інформування 
мешканців про шкідливі наслідки від спалювання сухостоїв, листя та 
побутових відходів. 

Виступи під час пленарних засідань сесії: 3
1) Щодо роз'яснення проєкту рішення «Про затвердження містобудівної 

документації»
2) Щодо підтримки питання приватизації землі пенсіонеркою з інвалідністю
3) Щодо роз'яснення групування проєктів рішень, які належать до однієї сфери 

правовідносин (однопредметних рішень або пов’язаних між собою) по блоках 
для спрощення процедури голосування

РОБОТА В ПОСТІЙНИХ ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЯХ

 Комісія з гуманітарних питань. 
Заступниця голови комісії. Присутня на усіх 15 засіданнях комісії.
Участь у підготовці питань про стан і розвиток освіти, науки, культури, молодіжної 
політики, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, материнства, дитинства та 
сім’ї, проблем соціального захисту населення. 
Ініціатива доручення управлінню освіти і науки вивчити питання щодо можливості 
страхування вчителів шкіл та вихователів ДНЗ.
Ініціатива підтримки комісією «Програми розвитку  пластового руху Тернопільської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки».

 Комісія з з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 
контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 
підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму. 

Присутність на 1 засіданні комісії за власною ініціативою під час розгляду питань: 
Про порядок оренди майна комунальної власності Тернопільської міської 
територіальної громади, Про доцільність здійснення державно-приватного 
партнерства щодо проекту «Створення Центру реабілітаційного та відновлювального 
лікування на базі незавершеного будівництва терапевтичного корпусу КНП «Міська 
комунальна лікарня №3», та інших, що стосуються функціональної спрямованості 
комісії. 

 Комісія з питань бюджету та фінансів.
Присутність на 1 засіданні комісії за власною ініціативою під час розгляду питань: 
Про внесення змін до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 
2021 рік, Про місцеві податки і збори Тернопільської міської територіальної громади, 
Про Програму підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових і 
офіційних заходів на 2022-2024 роки, Про надання послуг щодо підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників та інших, що стосуються функціональної 
спрямованості комісії.

 Комісія з питань регулювання земельних відносин та екології.



Присутність на 7 засіданнях комісії за власною ініціативою, де вивчено 674 питання 
щодо природокористування, приватизації, продажу, оренди землі та екологічної 
політики громади, щодо проектів рішень ради з питань земельних відносин.
Зокрема: 
Звернення мешканців будинку за адресою вул.Медова, 3 щодо скасування 
земельного сервітуту та будівництво на вказаній земельній ділянці, Про Правила 
санітарної обрізки зелених насаджень, Про зрізку дерев за адресою вул.Медова, Про 
затвердження проектів землеустрою  щодо відведення земельних ділянок, Про 
надання дозволів на складання проекту землеустрою земельної ділянки, Про 
надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, Про продаж земельних ділянок, Про надання земельних ділянок, Про 
затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), Про поновлення договорів оренди землі, 
Про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, 
та інших, що стосуються функціональної спрямованості комісії.

 Комісія з питань містобудування.
Присутність на 5 засіданнях комісії за власною ініціативою, де вивчено 475 питань 
щодо стану і розвитку  архітектури, будівництва в Тернопільській міській 
територіальній громаді, проекти рішень ради з питань будівництва.
Зокрема: 
Про внесення змін до Програми оновлення, актуалізації містобудівної, топографо-
геодезичної документації та впровадження геоінформаційної системи ведення 
містобудівного кадастру на 2019-2021 роки, Про надання дозволів на складання 
проекту землеустрою земельної ділянки, Про продаж земельних ділянок, Про 
надання земельних ділянок, Про поновлення договорів оренди землі, Звернення 
мешканців щодо проблемних питань, Про розроблення детальних планів території та 
інших, що стосуються функціональної спрямованості комісії.

ПІДТРИМАНІ ІНІЦІАТИВИ

● Звернення до керівництва країни щодо зниження тарифів на комунальні послуги
● Формування титульного списку капітальних ремонтів
● Звернення щодо змін до бюджету в частині співфінансування капітального ремонту 

спортивного майданчика в Кутківцях. 
● Підтримка програми «Питна вода», яка передбачає покращення якості води, 

будівництво станцій знезалізнення та бюветів з питною водою.
● Звернення до Кабінету Міністрів щодо задоволення потреб суспільства у 

громадських перевезеннях, зокрема щодо збільшення кількості пасажирів у 
громадському транспорті. 

● Передача бібліотеки-довгобуду на баланс Тернопільської громади.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

 Розвиток Жіночого руху «За майбутнє» в Тернопільській області:
Організація з'їзду Жіночого руху "За майбутнє" в Тернопільській області. Робота у 
всеукраїнському проєкті «Голос людей з інвалідністю». Участь в якості спікерки у 
навчальному форумі для депутатів місцевих рад Тернопільщини від Політичної партії 
«За майбутнє». Участь у всеукраїнських командно-тренувальних навчаннях 
«Жіночого десанту». Участь в якості експертки в масштабному форумі «Жіноче 
лідерство у процесах розбудови демократичного суспільства». Організація семінару 
для обміну досвідом з авторкою соціальної ініціативи в м.Тернопіль «Єднання 



поколінь», соціальної ініціативи жінок Полтавщини «Бабуся онлайн», Університету 
третього віку.

 Благодійність: 
Допомога тернополянам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Підтримка 
звернень громадян про виділення одноразової матеріальної допомоги на суму понад 
40 тис грн. Передвеликодня благодійна акція представників «Команди Івана 
Чайківського За майбутнє» для допомоги людям похилого віку, з інвалідністю, тощо. 
Допомога громадським організаціям та установам, які опікуються дітьми і дорослими 
з важкими формами інвалідності, багатодітним сім’ям, будинкам сімейного типу та 
сиротинцям, до Дня Миколая. Допомога в зборі коштів на лікування Арсенка Борис зі 
Скалата, Максимка Антонишин з Тернополя. Залучення тернополян та мешканців 
області до волонтерського проєкту під час фестивалю «Фест господар» для 
допомоги підопічним геріатричного будинку.

 Спорт:
Відкриття спортивного майданчика по вул.Київська, 7. Організація в Тернополі 
відбіркового змагання Всеукраїнського турніру з футболу "Кубок єднання 2021" 
серед дітей 2010-2011 р.н. за підтримки БФ «Тільки разом», Української асоціації 
розвитку дитячого та юнацького футболу, БФ «Розвиток футболу України».

 Громадсько-суспільна діяльність:
Участь в закладанні Алеї майбутнього у Великоберезовицькій громаді – висадка 300 
канадських дубів.
Участь в якості експерти в консультації від ГО «Центр громадського моніторингу та 
аналітики» щодо роз'яснення мешканцям громади змін у Положенні «Про 
громадський бюджет». 
Робота у складі конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора 
Тернопільського обласного методичного центру народної творчості.
Відстоювання справедливого підрахунку голосів на позачергових виборах до 
парламенту на Прикарпатті. 


