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Додаток
Інформація 

про виконання Програми економічного та соціального
розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2021 роки

За результатами виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку 
Тернопільської міської територіальної громади на 2020- 2021 роки спостерігається :

-збільшення чисельності населення громади на 3,6 тис. осіб до 227,7 тис. осіб. за рахунок 
загального приросту населення -996 осіб (кількість прибулих – 4484 осіб; кількість вибулих– 2778 
осіб);

-збільшення середньої тривалості життя до 74,0 років проти 73,69 у 2019 році;
-збільшення частки з 17,1 до 17,4 населення молодшого за працездатний вік;
- створення 7,6 тис. робочих місць.
Виконання заходів (див додаток) дозволило забезпечити створення успішної, 

конкурентоспроможної Тернопільської міської територіальної громади, забезпечити умови для 
економічного зростання та покращення стандартів життя і зростання добробуту населення, 
зокрема:

1.1 Промисловість та розвиток підприємництва.
На території громади здійснює діяльність 10 929 одиниць суб’єктів господарювання (на 391 більше 

ніж у 2020 році) з них  10255 зі статусом юридичної особи та 674 без статусу юридичної особи. 
У промисловому секторі працює майже 13,0 тис. осіб, в тому числі, в переробній 

промисловості - біля 9,6 тис. осіб  (16,5 % від штатної кількості).
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) підприємствами станом на 

01.01.2022 року склав 15463,9 млн. грн., що на 52,4% більше ніж  на початок програми).
У розрахунку на одного мешканця обсяг реалізованої промислової продукції склав 69,1 тис. 

грн.( зріс на 50,0%  впродовж дії Програми).
Зовнішньоекономічна діяльність. Структура промислового комплексу переважно має 

орієнтацію на внутрішній ринок, проте частка зовнішньоекономічного обороту в загальному 
обсязі реалізованої продукції зростає -у звітному періоді порівняно із 2019 року на 4,1%.

Зовнішньоторговельний оборот товарами на 01.01.2022 року склав 353,0 млн дол. США, що 
становить 149,2% до 2020 року (2019-230,0 млн дол. США, 2020р-236,5 млн дол. США). 

Обсяг експорту – 146,6 млн дол. США, що становить 147,6% до 2020 року ( у 2020р - 99,3 
млн. дол. США), 

Структура експорту товарів

Найменування групи товарів Січень-грудень
2021 
тис. $

% до відповідного періоду 
попереднього року

питома вага в загальному 
обсязі,

%

Меблі 41534,1 137,7 28,3

Полімерні матеріали, пластмаси 
та каучук

13707,4 150,3 9,3

Продукти рослинного 
походження

13368,7 106,4 9,1

Продукція хімічної та 
пов’язаних з нею галузей 
промисловості (  білкові 
речовини)

12675,9 143,1 8,6

Жири та олії тваринного або 
рослинного походження

12351,0 3р. 8,4
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Недорогоцінні метали та 
вироби з них

10245,5 2р. 7,0

Обсяг імпорту – 206,4 млн. дол. США, що становить 150,4% до 2020 року (у 2020-137,2 млн 
дол. США).

Структура імпорту

Найменування групи товарів

січень-грудень
2021
тис. $

% до відповідного 
періоду попереднього 

року

питома 
вага в 

загальному  
обсязі, %

Механічне обладнання; машини та механізми, 
електрообладнання та їх частини. 62224,6 174,6 30,1

Мінеральні продукти (енергетичні матеріали, 
нафта та продукти її перегонки) 45641,2 2р. 22,1

Недорогоцінні метали та вироби з них 26396,1 159,5 12,8

Транспортні засоби та шляхове обладнання ( 
наземні транспортні засоби) 19858,6 133,3 9,6

Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 11261,0 117,8 5,5

Продукція хімічної та пов’язаних  з нею галузей 
промисловості 10042,8 96,2 4,9

Зовнішньоторговельні операції товарами здійснювалися із партнерами із 85країн світу. 
До країн СНД було експортовано 9,6% ( у 2020-10,5% )усіх товарів, до країн Європи – 64,4% 

( у 2020р-72,5 %), Азії-15,1%  ( у 2020р-10,4%), Америки-8,5% (у 2020-5,1%).

Протягом звітного періоду на території громади зареєстровано 53 суб’єкта господарювання, 
які планують займатися виробництвом, серед них Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Глобал Текстайл Аллаєнс Юкрейн» ( виробництво меблевих тканин та тканин для інтер’єру). 
Промислові підприємства здійснювали модернізацію виробничих потужностей, зокрема: 
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  - ТзОВ «Пивоварня «Опілля» - здійснює черговий плановий етап розширення виробничих 
потужностей. Введено в експлуатацію нову варницю із значно більшою потужністю. При цьому 
було відтворено технологічні режими приготування пивного сусла, з класичної традиційної 
сировини, за рецептурами  відпрацьованими багаторічним досвідом.  
      Введено в експлуатацію автоматизовану систему миття  варильного обладнання, що мінімізує 
вплив людини на перебіг процесу та значною мірою покращує умови праці. Розпочалися роботи 
із запуску нових підвалів для бродіння та доброджування з відтворенням традиційної класичної 
технології бродіння. 
      Проведено реконструкцію холодильного обладнання, що дозволило повністю відмовитися від 
застарілих систем аміачного охолодження. Розпочалися роботи з впровадження обладнання для 
переробки дробини та інших відходів.  
   -  Корпорація «Ватра» здійснює розширення  номенклатури виробів, які будуть постачати 
для військових. До кінця року буде завершена сертифікація продукції для цивільних 
летовищ.
   -  ТОВ «Галичина ласунка» -  впроваджена та використовується система менеджменту 
безпечності харчових продуктів (стосовно виробництва морозива, вафлів листових та 
фігурних).      
-ТОВ «Шатекс-Тер» - розширив асортимент продукції: покрівельні матеріали, керамічна дахівка 
Creaton, Nelskamp, металочерепиця, водостічні системи, дахові плівки, мінеральна вата.
-ТОВ «Вудвей» - розширення власних цехів первинної обробки деревини та сушіння, 
виробництва клеєного бруса дає можливість контролювати якість дверної продукції на всіх 
стадіях технологічного процесу виробництва. 
- ПАТ «ТерА»  -  запроваджується технологічне обладнання, яке оснащене системами активного 
контролю і оберненого зв'язку, тобто системами, які збирають і об'єктивно фіксують інформацію 
про властивості сировини, що переробляється в даний момент, і в разі необхідності можуть 
змінюватися режими обробки і таким чином забезпечувати найкращі варіанти підбору 
напівфабрикату, а значить і готового продукту.  
-  ПрАТ «Тернопільський молокозавод» - запроваджено найсучасніше обладнання, щоб молоко 
тривалий час зберігало свої корисні властивості. Очищення молока проводиться за допомогою 
бактофуги, що дає можливість  зберігати смак свіжовидоєного молока. Вперше в Україні 
розпочато виготовлення білого йогурту з покормом. 
-  ТОВ «Шредер»  - протягом 3 місяців на початку 2021 року компанія «Sibelga», яка управляє 
вуличним освітленням міста, та Schréder випробовували інноваційну систему розумного 
вуличного освітлення у Буа-де-ла-Камбре, великому міському парку на півдні Брюсселя.   За 
допомогою системи Schréder EXEDRA розраховано оптимальні рівні освітлення для кожної 
світлової точки і, у разі потреби, кожних 15 хвилин адаптувати світловий потік до умов реального 
часу. Світловий потік змінюється за 3 рівнями (100%, 75%, 50%), щоб відповідати необхідним 
стандартам освітлення міста. 
Частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої  у 2021 році склала  (4,2%) в 
загальному обсязі реалізованої продукції.   

Заходи, спрямовані на розвиток малого бізнесу
Станом на 01.01.2022 року на території громади здійснює діяльність 24,9 тис. малого та 

середнього підприємництва. 
Чисельність працюючих у сфері малого підприємництва зросла на 1505 осіб до 45,6 тис. осіб. 

За рахунок реєстрації суб’єктів господарювання у 2021 року створено понад 3,9 тис. робочих 
місць (у 2020-3,7 тис) (розрахункові дані), що на 0,21 тис. робочих місць більше, ніж у 
відповідному періоді 2020 р. 

https://www.sibelga.be/en
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Частка надходження до бюджету громади від бізнесу склала майже 40,0% (2019-р. – 
36,8%).За 2021 рік до бюджету громади від суб’єктів малого підприємництва надійшло 868,0 млн 
грн, що становить 125,3% до 2020 року.

Місцева влада працювала над зменшенням адміністративних бар‘єрів, підвищенням рівня 
бізнес-культури, промоцією інвестиційних можливостей громади та створенням сприятливого 
інституційного середовища. 

Труднощі розвитку малого та середнього підприємництва були викликані поширенням на 
території громади короновірусної інфекції. 

З метою підтримки підприємців було:
- Звільнено розповсюджувачів реклами від плати за тимчасове користування місцями 

розташування рекламних засобів 
- Звільнено підприємців від орендної плати за комунальні приміщення 
- Призупинено організацію платного паркування в м. Тернополі з 20.03.2020 року на період 

дії установленого на території Тернопільської міської територіальної громади карантину 
-Звільнено платників єдиного податку І та ІІ групи, від сплати податкових зобов’язань по 

єдиному податку: 
на період з 01.04.2020 до 30.04.2020 року ставка єдиного податку 0%.
на період з 01.05.2020 по 31.05.2020 для платників 1 групи в розмір 5%, для платників другої 
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в розмірі 10%.
Здійснювалося автоматичне поновлення договорів оренди приміщень та земельних ділянок 

за умови належного виконання умов договорів оренди, добросовісного користування 
приміщенням та відсутності заборгованості орендної плати. Протягом 2021 року прийнято 22 
рішень щодо продовження 22 договорів оренди індивідуально визначеного (нерухомого або 
іншого) майна комунальної власності укладених з Орендарями. У 2020 р. продовжено договори 
оренди індивідуально визначеного майна комунальної власності з 38-ма орендарями, які 
належним чином виконували свої обов’язки за договорами оренди та поновлено 193. 

З метою підтримки бізнесу та його адаптації до нової реальності, включаючи написання 
бізнес-планів, використання сучасних ІТ-технологій та залучення зовнішніх ресурсів для 
власного розвитку, реалізовано проект з підтримки малого та середнього підприємництва на 
території Тернопільської громади «Соціально-економічна адаптація малого і середнього 
підприємництва» в рамках програми «EU4Business: конкурентоспроможність та 
інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується урядом Німеччини, Європейським Союзом 
та реалізується німецькою федеральною компанією GIZ.

З метою підвищення доступності та якості послуг міських органів влади збільшено 
кількість надання електронних послуг через Центр надання адміністративних послуг до 46, в 
тому числі 6 для бізнесу.

У 2021 році запроваджено надання 20 нових послуг, зокрема тих, які користуються 
найбільшим попитом. Запроваджена комплексна послуга «єМалятко». 

Для зручності обслуговування громадян із вадами слуху у Центрі надання адміністративних 
послуг у місті Тернополі створено сприятливі умови, а саме забезпечена можливість вирішувати 
свої соціально-побутові питання через відеозв’язок. Запроваджено послугу онлайн-
сурдоперекладача та встановлена портативна комунікаційна система для слабочуючих (Сервіс 
УТОГ).

Реалізовано можливість здійснювати суб’єктам звернення оплату за платні послуги з 
використання платіжних карток.

Проведено реконструкцію у приміщенні ЦНАП санвузлів для осіб з інвалідністю.
Запроваджено електронний кабінет користувача на сайті ЦНАПу та онлайн-консультації 

для суб’єктів звернень.
З метою покращення доступу мешканців сільських населених пунктів до отримання якісних 

адміністративних послуг завершено модернізацію Центру надання адміністративних послуг 
у рамках Програми «U-LEAD з Європою», зокрема проведено капітальний ремонт приміщень 
віддалених робочих місць ЦНАПу, отримано меблі, комп’ютерну техніку та ознакування 
ЦНАПу.

В с. Курівці облаштовано 1 віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП відповідно до 
Концепції модернізації Центру надання адміністративних послуг в Тернопільській міській 
територіальній громаді на 2020-2021 роки в рамках 3 фази впровадження Програми « U-LEAD з 
Європою».

Функціонує платформа «Кабінет мешканця», де можна онлайн отримати понад 30 послуг, 
які надає міська рада (зокрема, у сфері торгівлі, надання копій нормативних документів і т.д.).

Тернопіль увійшов у ТОП-5 міст України, які, за версією Forbes Україна, є найкращими для 
ведення бізнесу.

1.2. Інвестиційна діяльність
Протягом 2020-2021 років в економіку громади вкладено 7404,3 млн грн. капітальних 

інвестицій. 
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Майже 40,0% внутрішніх капіталовкладень спрямовуються в житлове будівництво. 
Протягом 2020-2021 років введено 460,7 тис. м.кв. житла.

Громада залишається лідером по будівельних роботах – 86,9%.
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У громаді працює 70 підприємств з іноземними інвестиціями.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій внесених в економіку громади станом на 

01.01.2022 року склав 25,4 млн. дол. США, що на 13,9% більше обсягів інвестицій на відповідну 
дату 2020 року, в розрахунку на одну особу становить 111,8 дол. США. Інвестиції надійшли з 30 
країн світу. До основних країн-інвесторів входять: Німеччина, Польща, Італія.

Тернопільська міська рада тісно співпрацює з іноземними дипломатичними 
представництвами в Україні та дипломатичними установами України за кордоном. Про інтерес 
до міста з боку іноземних держав та міжнародних структур свідчать візити надзвичайних і 
повноважних послів, консулів та представників міжнародних організацій.

Місто має встановлені побратимські та партнерські стосунки з 31 муніципалітетом та 
регіонами в 14 країнах світу.

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 про членство в Глобальній мережі міст, що навчаються ЮНЕСКО 
(GNLC).

Тернопільська міська рада приєдналася до Ініціативи Європейського Союзу «Мери за 
Економічне Зростання» (M4EG). Відповідно до Ініціативи - розроблено План місцевого 
економічного розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2021роки. 

За результатами розгляду Плану експертами Світового Банку Тернопіль отримує 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). 

Також ведеться співпраця з місцевим бізнесом щодо зацікавлення інвесторів у 
використанні територій непрацюючих промислових підприємств, об’єктів незавершеного 
будівництва, неефективно використовуваних земельних ділянок, що перебувають у приватній 
власності тощо. Проведено 12 інвестиційних конкурсів Перелік інвестиційно привабливих 
об’єктів доповнено трьома проектами, а саме:

- будівництво доступного житла для мешканців ТМТГ (вул. Героїв Чорнобиля, площа 1,23 
га);

- будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (пр. Злуки – вул. 
Чубинського, площа 0,6577 га);

1800,0

2230.6

3612,0

2019 2020 2021

Динаміка обсягів виконаних будівельних робіт, млн грн
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- будівництво футбольного поля зі штучним покриттям (вул. Клима Савури, 1; площа 
футбольного поля: 105 м ×70 м).

- будівництво футбольного майданчика з сучасним штучним покриттям з трибунами та 
освітленням і майданчика для стрітболу з штучним покриттям та освітленням (вул. Новий світ, 
11, площа футбольного поля: 64 м × 46 м) ;

- будівництво баскетбольно-волейбольного майданчика із проведенням благоустрою та 
озелененням прилеглої території (бульв. Д. Вишневецького, 8);

- реконструкція нежитлової будівлі комунальної власності (вул. Родини Барвінських, 
4,площа будівлі: 360,0 м. кв., площа земельної ділянки: 0,0602 га).

Вдалим прикладом співпраці з приватним бізнесом є будівництво надземного пішохідного 
місту, що сполучає Варшавський мікрорайон з інфраструктурою міста та парком Національного 
відродження. 

З метою залучення інвестицій в розвиток громади продовжується робота з облаштування 
індустріального парку «Тернопіль». Підписано договір з керуючою компанією Комунальне 
підприємство «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської 
ради,  

- підготовлено заявку на отримання технічних умов на водопостачання та 
електропостачання 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» 

Проводиться пошук потенційних учасників та підведення інженерних мереж до 
індустріального парку. 

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.

Тернопіль посів ІІ місце у рейтингу « Індекс конкурентоспроможності міст – обласні центри 
2021» серед 24 міст України.

Національне рейтингове агентство «ІВІ-Rating» підтвердило рейтинг інвестиційної 
привабливості Тернопільської МТГ на рівні invА (високий) та кредитний рейтинг на рівні 
uaBBB+ (у розвитку).

1.3.Розвиток ринкової інфраструктури.
На даний час функціонує:
- 707 (2020р. – 719) стаціонарних торгових підприємств, з них продовольчих – 275 (2020р. 

– 283), непродовольчих – 290 (2020р. – 294), змішаного типу – 152 (2020р. – 142) в т. ч. 3 
гіпермаркети – «Епіцентр – К», «АРС кераміка», «Метро», а також торгові мережі: «АТБ – 
маркет», «Продлюкс», «Сім 23», «Сільпо», «Рукавичка», «Торба», «Калина», «Родинна 
ковбаска», «Опілля», «Юник», «Карамелка», «Смаколик», «Ксеня», «Вацак», «Мобургер», 
«Ровер», «Галя балувана», «Фреш маркет», «Тайстра», «Мерсі».

- 323 (2020р. – 334) заклади ресторанного господарства та громадського харчування; 
- 684 (2020р. – 691) об’єкти  побутового обслуговування; 
- 375 (2020р. – 320) тимчасових споруд та  об’єктів дрібнороздрібної торгівлі;
- 34 АЗС та ГЗС.
За рахунок нового будівництва, реконструкції, оренди, використання недіючих 

підприємств споживчої кооперації у м. Тернополі відкрито 24 (2020р. – 13) підприємств торгівлі, 
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8 (2020р. – 2) закладів ресторанного господарства та громадського харчування та 9 (2020р. – 3) 
об’єкти побутового обслуговування.  

Обсяг роздрібного товарообороту у 2021 році склав 12200,0 млн. грн., що на 48,5 % більше, 
ніж у 2019 році. Середньомісячний товарооборот  на одну особу – 4464,9 грн., що на 1413,0 грн. 
або на 46,1% більше, ніж у 2019році.

Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) підприємствами склав 10575,0 млн. грн. і 
збільшився в порівнянні з 2019 роком на 70,5%. 

У середньому один мешканець  у 2021 році одержав  різноманітних послуг на 46 442,6 грн., 
що на 18677,6 грн. або на 67,3 % більше, ніж у 2019 році.

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. Проведено 15 
аукціонів  на визначення права розміщення тимчасових споруд, укладено 8 договорів на 
розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності з місячним розміром 
(терміном на  2 роки) продажу даних місць на суму 11 653,00грн.
Здійснюється контроль за дотриманням суб’єктами господарської діяльності чинного 
законодавства.
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.).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.
Тернопіль – 8 місце у рейтингу Індексу задоволеністю якістю 22 сфер та послуг серед обласних 
центрів України, за результатами Сьомого всеукраїнського муніципального опитування 
Міжнародного республіканського інституту (МРІ) в Україні спільно з соціологічною групою 
«Рейтинг».
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1.4. Розвиток туристичної галузі.
Одним із основним напрямків громади є розвиток сфери гостинності та туризму. Громада 

позиціонує себе як регіональний туристичний центр, що пропонує широкий спектр розважальних 
та рекреаційних послуг. Активно розвивається водний туризм та різноманітні види водного 
спорту. Здійснюються заходи в напрямку популяризації подієвого туризму: організовувалися 
форуми, виставки, гастрономічні заходи як на загальноукраїнському, так і на міжнародному 
рівнях.

У зв’язку з коронавірусною ситуацією розвиток сфери туризму зазнав значних змін та 
відхилення від позитивної динаміки минулих років. 

У 2021 році сфера туризму почала трохи відновлюватися. У 2021 році дещо збільшилася 
кількість туристичних заходів, які відбулися у Тернопільській громаді. 

Протягом 2021 року проведено ряд заходів з активізації промоції громади та збільшення 
туристичних потоків. Зокрема, взято участь у весняній та осінній туристичній виставках UITT & 
UITM, форумі «Тернопільщина: кластер можливостей», міжнародна виставка «ТурЕКСПО».

Проведено ряд фестивалів таких як «Файне місто», «Не святі горшки ліплять», 
«Бандерштат»,  культурно-мистецький фестиваль «День зустрічі весни», фестиваль повітряних 
куль «Файне небо»; Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики «JazzBez», тощо.

Організовано проведення театралізованої костюмованої екскурсії «Історичне люстерко», 
присвяченої Міжнародному Дню туризму та Дню туризму в Україні. Започатковано фотоконкурс 
«Історія поруч» та реалізовано гастрономічний проєкт «Смачний Тернопіль», до якого вже 
приєдналося 7 закладів харчування. Усе це сприяло збільшенню туристичного потоку до нашої 
громади. 

З метою просування громади як туристичного центру проведено 118 заходів (участі у 
міжнародних туристичних подіях , форумах, ярмарках, конференціях).

Активізація туристичної діяльності сприяла і збільшенню надходжень до бюджету громади 
від туристичного збору. Туристичний потік збільшився на 9,5% у порівнянні із 2019 роком. 
Надходження до бюджету громади у 2021 році склали 523,136 тис.грн., що свідчить про 
виконання програмних завдань. 

Про те у 2020 році спостерігалося не виконання планових показників по надходженнях від 
сплати туристичного бору через ряд причин в тому числі внаслідок реформи децентралізації. 
Тернопільська громада втратила надходження туристичного збору від таких закладів 
розміщення, як «Диканька», «Камелот», «Братислава», «Тернозавр», «Глобус», «Джентельмен», 
які опинилися на території сусідніх громад. При запланованих надходженнях в розмірі 500,0 тис. 
грн отримано 289,7 тис. грн.

461,2

289,7

523,1

2019 2020 2021

Надходження від туристичного збору,
тис. грн

https://www.facebook.com/UITT.UITM/?__cft__[0]=AZWhvPAkB7FzBE6JIPGAeRng7okitkTnqLndtugh96PWxtQaqkvRvUgZAM6-vJZ1eNDplX_JLxr9B97C2liXP-oil-FHWiplYIPX1qReMjuE9gZjkYrIDmxyhbGuRlKrLP1qL_YXnJaAEuxKCwcIAD7G&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UITT.UITM/?__cft__[0]=AZWhvPAkB7FzBE6JIPGAeRng7okitkTnqLndtugh96PWxtQaqkvRvUgZAM6-vJZ1eNDplX_JLxr9B97C2liXP-oil-FHWiplYIPX1qReMjuE9gZjkYrIDmxyhbGuRlKrLP1qL_YXnJaAEuxKCwcIAD7G&__tn__=kK-R
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Тернопіль увійшов у топ-5 найбільш популярних напрямків подорожей в межах України, серед 
яких є ще Карпати, Київ, Одеса та Буковель.

Тернопіль увійшов до ТОП-10 рейтингу українських міст з найкращими перспективами для 
розвитку туризму - як місто, що відтворює втрачені архітектурні пам’ятки у вуличних макетах, 
запускає віртуальні екскурсії з QR-кодами, а у 2020 році. 

Тернопільський музичний фестиваль «Файне місто» отримав статус міжнародного.
2.1 Житлово-комунальне господарство.

Підприємствами житлово-комунального господарства забезпечувались першочергові потреби 
населення, підприємств та організацій необхідними житлово-комунальними послугами, 
створювались необхідні умови для функціонування всього господарства громади.

Капітальні видатки галузі у 2021 році  профінансовано в сумі 322,4 млн грн та 377,7млн грн у 
2020 році. 

Для покращення умов проживання мешканців впродовж 2020-2021 років проведено:
- капітальний ремонт прибудинкових територій виконано на 72 об’єктах;
- капітальний та поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж на 142 об’єктах;
- ремонт міжпанельних швів на 23 об’єктах;
- капітальний ремонт покрівель - на 36 об’єктах;
- ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків – на 45 об’єктах;
- капітальний ремонт 50 ліфтів та експертне обстеження 106 ліфтів.

Функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, члени яких беруть 
участь у контролі за якістю та повнотою надання житлово-комунальних послуг, створюють умови 
для належного утримання будинків та прибудинкових території, забезпечують своєчасне 
надходження коштів для сплати всіх платежів.

Станом на 01.01.2022 діє 627 ОСББ, що на 27,7% більше ніж станом на 01.01.2020. 
З метою зменшення споживання енергоносіїв, скорочення втрат тепла та води 11 ОСББ 

подали заявку на участь у програмі «Енергодім». 
Проведено різнопланові види робіт щодо з утримання та поточного ремонту мереж 

зовнішнього освітлення.
Виконано роботи вул.Проектна мікрорайону «Пронятин», бульвару Вишневецького (біля 

житлового будинку №9), вул.Овочева, вул. Ю.Словацького в районі драмтеатру ім. 
Т.Г.Шевченка, в с.Городище, с.Носівці,с.Іванківці, вул.Басарабія в с.Глядки; с.Кобзарівка; 
вул.Горанська та вул.Ровиська в с.Чернихів, вул.Полковника Морозенка,7 – ЗОШ №29; 
вул.Академіка Корольова, вул.Мирна, вул.Гет.Сагайдачного, вул. Ген. М. Тарнавського (між 
буд.№16-22), вул.В.Великого (пішохідна доріжка біля буд.№3 та  буд.№9 та 9а).

2.2 Транспорт.
Структура міського пасажирського транспорту представлена електричним транспортом та 

автотранспортом комунальної та приватної форми власності.
Для здійснення пасажирських перевезень в Тернопільській міській територіальній громаді 

працює 10 перевізників, з них 2 комунальних підприємства та 1 СПД. 9 тролейбусних та 33 
автобусних маршрути обслуговують 52 тролейбуси та 173 автобуси.

На сьогоднішній день автобуси курсують за новою маршрутною мережею громадського 
транспорту, яка запроваджена з 25.05.2020 року згідно результатів проведеного конкурсу. 

За 2021 рік всіма видами транспорту перевезено 30,1 млн пасажирів, при запланованих 46,0 
млн. пасажирів. Невиконання запланованої кількості перевезених пасажирів пов’язано із 
зупинкою громадського транспорту в умовах жорсткого карантину (березень-травень 2020) та 
карантинними обмеженнями в наступний період (перевезення пасажирів в кількості, що не 
перевищує кількість місць для сидіння.

Обсяг вантажних перевезень склав 7492,9 тис. тон, що становить118,2% до 2020 року в тому 
числі вантажні перевезення автомобільним транспортом становлять 2337,1 тис. тон вантажів 
(163,7% до 2020 року).

Автомобільний транспорт
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Проводиться робота по заміні маловмістимих автобусів Богдан, Еталон на транспорт 
середньої та великої місткості. 

Для «Тернопільелектротранс» у 2020 році придбано 20 нових автобусів.
У рамках співпраці з ЄІБ, проект «Міський громадський транспорт України – І» на стадії 

завершення знаходиться процес придбання 15  автобусів  для КП «Міськавтотранс». 
Проведені закупівлі  для придбання 30-ти низькопідлогових автобусів середньої місткості 

на умовах лізингу для КП «Міськавтотранс». 
Подана заявка для участі в проекті «Міський громадський транспорт України – ІІ» для  

придбання 30-ти  тролейбусів.
Безотівкова система оплати проїзду/АСООП .
Оплата за проїзд у громадському транспорті  здійснюється лише у безготівковій формі. 

Розпочала функціонувати у міському громадському транспорті і нова послуга «Єдиний квиток», 
що дає можливість пасажирам впродовж 30-ти хвилин безкоштовно пересісти в інший автобус 
чи тролейбус без повторної сплати за проїзд. Доступна послуга як в муніципальних автобусах та 
тролейбусах, так і в автобусах приватних перевізників.

Пільгові перевезення
В комунальному громадському пасажирському транспорті міста, а також в автобусах, які 

обслуговують приміські маршрути Тернопільської міської територіальної громади, окрім 
пільгових категорій пасажирів, визначених чинним законодавством, забезпечено також 
безоплатний проїзд учнів та студентів по електронних квитках «Соціальна карта 
Тернополянина».

В міських автобусах приватних перевізників, які працюють в звичайному режимі руху, 
забезпечується безоплатний проїзд пільгових категорій пасажирів, визначених чинним 
законодавством, а також учнів та студентів із 50% знижкою вартості проїзду по електронних 
квитках «Соціальна карта Тернополянина» без жодних обмежень в часі та кількості.

В автобусах, які працюють в режимі маршрутного таксі, забезпечується безоплатний проїзд 
пільгових категорій пасажирів, визначених чинним законодавством, по електронних квитках 
«Соціальна карта Тернополянина», щодня, починаючи з 10:00 год.

Також, в маршрутних таксі учні загальноосвітніх шкіл користуються 50-відсотковою 
знижкою вартості проїзду,  на період навчального року, крім канікул, за рахунок коштів 
перевізників.

З метою впорядкування зовнішнього вигляду зупинок громадського транспорту на 
території Тернопільської міської територіальної громади затверджено архітектурні типи зупинок 
громадського транспорту. Впродовж 2020-2021р облаштовано 11 зупинок громадського 
транспорту. 

Паркування 
Налічується 17 майданчиків для платного паркування, 637 місць для паркування. 
Встановлено 10 паркоматів. На кожному майданчику відведено не менше 10% безоплатних 

місць для паркування відповідно до статті 30 Закону України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні». У 2021 році  для інспекторів з паркування придбано програмне 
забезпечення - автоматизовану систему контролю за дотриманням Правил паркування. 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. 
Розроблено План сталої міської мобільності. 

2.3. Охорона навколишнього природного середовища.
Екологічна ситуація є достатньо доброю. Екологічну ситуацію повітряного басейну 

громади визначають основні джерела – автотранспорт та промислові підприємства.
Викиди автотранспорту формують основну масу забруднення атмосфери (близько 90% 

всього обсягу). Протягом останніх років спостерігається поступове збільшення викидів 
забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел. Проте у розрахунку на 
одного мешканця обсяг викидів залишається суттєво нижчим за середнє значення по країні. 
Екологічно небезпечні підприємства та об‘єкти на території громади відсутні. тому за індексом 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12
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забруднення атмосфери місто входить до переліку найчистіших обласних центрів. За індексом 
забруднення атмосфери Тернопіль посів 1-ше місце  із 39-ти міст України дані  моніторингу 
Національної гідрометслужби України. 

Наявні певні проблеми з якістю питної води та утилізацією побутових відходів. Але вони 
поступово вирішуються. 

Якість питної води є наріжним комнем у функціонуванні територіальної громади. Виконано 
понад 70% робіт із будівництва станції знезалізнення води та реконструкції насосної станції 
третього підйому. Це вирішить проблему наявності осаду заліза у нашій питній воді.

На даний час КП «Тернопільводоканал» реалізовує Проект «Розвиток міської 
інфраструктури-2» по модернізації систем водопостачання та водовідведення реалізовується КП 
«Тернопільводоканал» за рахунок кредиту від Світового банку та Фонду чистих технологій.

Проектом передбачається встановлення напірних фільтрів виробництва компанії Cullіgan, 
заміна технології знезараження води з використанням технологій змішаних оксид антів, 
спорудження технологічної будівлі з сандвіч-панелей, закупівля необхідного насосного та 
іншого технологічного обладнання, будівництво та реконструкція інженерних мереж. В 
результаті очікується що якість води буде доведена до рівня європейських стандартів. 

У 2020 році було розпочато роботи з механічного очищення акваторії Тернопільського 
ставу від донних відкладів та намулу. Для покращення гідрологічного режиму та санітарного 
стану окремих прибережних ділянок ложа водосховища "Тернопільський став" в м.Тернополі 
проведена розчистка від наносів та донних відкладів. Роботи з механічного очищення акваторії 
Тернопільського ставу від донних відкладів та намулу проводились на трьох найбільш застійних 
локаціях – біля Надставної церкви, поруч з дамбою та в районі вул. Чумацької (біля «Riverside 
Club».

Задля збереження і покращення екологічного стану Тернопільського ставу, в тому числі для 
боротьби із «цвітінням» води, внесена суспензія із пасти одноклітинних водоростей (хлорели і 
сценедесмуса) і саме в 2021 році дало свій максимальний ефект і водойма на відміну багатьох в 
Україні не мала проблем з цвітінням води.

У Тернопільський став було випущено 110 кг малька сома європейського, а це понад 700 
екземплярів риби.

Запущено в дію станцію дегазації полігону побутових відходів з номінальною потужністю 
понад 500 кіловат, утилізовано близько 2,2 млн м.куб газу метану, який не потрапив в атмосферу 
і безпечно перероблений в електроенергію.

Запроваджено роздільне сортування побутових відходів (змішані відходи, полімери, скло).
Проведено моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря в районах 

транспортних розв’язок (на перехресті вулиць Бродівська-Збаразька та Живова-Микулинецька-
Гайова).

Подальший розвиток міста та створення нових житлових мікрорайонів неможливі без 
ефективного водовідведення дощових та талих вод.

На умовах співфінансування з державним фондом регіонального розвитку проведено  
реконструкцію ділянки дощового колектора в парку ім. Т. Шевченка в м. Тернополі. 

Важливим об’єктом є будівництво нового дощового колектора на вул. Галицькій. Для 
реалізації цього проекту з бюджету громади виділено 17,1 млн. грн. та субвенції з державного 
бюджету – 10,4 млн.грн. На даний час проводяться будівельні роботи.

Завершено реконструкцію напірного колектора від каналізаційної насосної станції № 7 на 
вул.Галицькій до камери переключення на вул.Коновальця, де в ході виконання робіт прокладено 
та введено в експлуатацію понад 1.0 км нових мереж.

Впродовж 2021 року  проведено озеленення  території громади та висаджено 621 дерево. 
2.4 Публічний простір.
З метою впорядкування та розвиток публічного простору проведено наступні капітальні 

роботи: 
Завершено реконструкцію шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзній в районі 

вул.Гайової із зведенням нової дворівневої транспортної розв’язки, який на десятки років 
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вперед зможе розв'язати транспортні проблеми. Нова повноцінна дворівнева транспортна 
розв’язка забезпечена належною інфраструктурою для безпечного руху, зокрема, тут влаштовано 
шість смуг для руху автотранспорту, зовнішнє освітлення, ділянки для пішоходів та розворотні 
майданчики. Автомобільна дорога загального користування М-12 є частиною нової найдовшої в 
Україні міжнародної траси М-30, що сполучає Львівську та Луганську області, має загальну 
протяжність близько 1400 км та проходить в обхід м. Тернополя. Завершено роботи з 
капітального ремонту пішохідного моста через залізничну колію між вул. Транспортною та вул. 
Бродівською.

Проведено ремонт та реконструкцію об’єктів шляхово-мостового господарства на 32-ми 
об’єктах, в тому числі в 2021на 7 об’єктах.

Виконано роботи з влаштування транспортної розв’язку в одному рівні кільцевого типу на 
перехресті вул.Р.Купчинського- Академіка Корольова- дороги в с.Байківці в м.Тернополі

- поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування М-12 (М30) 
Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю) км 145+133 – км 153+775 
(обхід м. Тернополя);

- поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування М-09 Тернопіль-
Львів-Рава-Руська км 0+014 – км 1+298 (обхід м.Тернополя).

Виконані роботи:
- капітальний ремонту тротуарів - 25 об’єктів
-капітальний ремонт міжквартальних проїздів  - 25 об’єктів 

- ремонт покриття прибудинкових територій  завершено на 79 об'єктах,  розпочато на 10 
об'єктах.

Виконано  роботи з капітального ремонту фонтану в парку «Топільче» та  фонтану «Квітка 
Терену» на бульварі Т.Шевченка.

З метою розвитку прибудинкових територій, створення належних умов для організації та 
дозвілля  мешканців- влаштовано 90 дитячих  та 12  спортивних майданчиків.

Для забезпечення доступності маломобільних груп населення  проведено роботи  на 12 
пішохідних переходах шляхом влаштування пониженого бордюру. 

Проведено капітальний ремонт влаштування пандусу в районі сходів зі сторони пр.С.Бандери 
та вул.Дружби.

Для покращення умов відпочинку мешканців розроблено проект  реконструкція відпочинково-
рекреаційної зони в районі «Дальнього» пляжу по вул. Чумацькій.

Проведено капітальний ремонт пішохідних зон парку (Алея Здоров’я, Горіхова Алея, Липова 
Алея, від фонтану до пр.Злуки).

Тернопіль зайняв 2 місце у конкурсі «Краще місто», номінація «Мобільність» – ГО «Центр 
екологічних ініціатив «Екодія».

Тернопіль - здобув І місце та статус «Найкомфортнішого міста України» за результатами 
дослідження, тижневика «Фокус» серед 24 найбільших міст. 

2.5. Безпека та цивільний захист 
Громадський порядок. На території  громади працює автоматизована система контролю за 

дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів. Для фіксування фактів 
створення несанкціонованих сміттєзвалищ у Тернополі муніципальна інспекція використовує 
фотопастки. Щотижнево проводяться рейди в населених пунктах громади та вживаються заходи 
контролю за дотримання Правил благоустрою та природоохоронного законодавства.

Розглянуто 910 заяв, звернень та скарг громадян, фізичних та юридичних осіб, організацій;
отримано та розглянуто майже 4000 повідомлень від мешканців громади, що надійшли через 

канал зв’язку «Viber»;
винесено 66 вимог з приводу порушення Типових правил розміщення зовнішньої реклами. 

Здійснюється демонтаж самовільно встановлених без відповідних документів тимчасових 
споруд, огорож, рекламних носіїв. Загалом демонтовано 415 об’єктів. 

Винесено 16428 адміністративних постанов за порушення правил паркування. Евакуйовано 
651 автотранспорт.
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Проводиться патрулювання Тернопільського ставу на плавзасобах. Складено 130 
адміністративних протоколів  за порушення природоохоронного законодавства.

Безпека та зменшення аварійності на дорогах громади Продовжується робота 
«Ситуаційного центру». Функціонує близько 900 камер відео спостереження. Диспетчером 
ситуаційного центру за допомогою системи відеоспостереження  виявлено 62 факти порушень 
законодавства.

Продовжується реалізація проекту «Безпечний двір», яким передбачено облаштування у 
дворах багатоквартирних будинків камер відеоспостереження, підключення  їх до Інтернету, що 
дає можливість жителям будинку в онлайн режимі  спостерігати за двором за допомогою 
гаджетів. На даний час встановлено та підключено 226 камер.
Облаштовано 14  транспортних розв’язок, на яких встановлено 31 камеру відеоспостереження
Облаштовано 45 місць ДТП на яких встановлено 70 камер відеоспостереження 

На базі КП «Тернопіль Інтеравіа» запрацювала Інформаційна лінія Тернопільської міської 
ради 

Основна мета call-центру – забезпечення оперативного реагування органів виконавчої 
влади на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, суб’єктів підприємницької 
діяльності, органів місцевого самоврядування та їх взаємодії у Тернопільській міській 
територіальній громаді.

Працює евакуатор для примусового переміщення автомобілів, які припарковані з загрозою 
безпеці дорожнього руху.

Нанесено дорожню розмітку:
- 16,5 тис. кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки 

безпеки;
- 214,43 км – осьові та роздільні лінії.
Влаштовано 323 дорожні знаки, влаштовано 522 м.п. турнікетного огородження.
Встановлено 5 обмежувачів руху. 
Встановлено 2,1 км металевого турнікетного огородження. 
Проведено ремонт  515,5 м.п. колесовідбійних і перильних огорож, 125 дорожніх  знаків 
Виконано роботи з капітального ремонту- влаштування світлофорних об’єктів: на 

перехресті вулиць Опільського-Крушельницької та на примиканні пр.Степана Бандери- 
вул.У.Самчука ;на пішохідному переході на вул.Микулинецькій (біля авторинку); на перехресті 
проспект С.Бандери - вул.Є.Коновальця - вул.Слівенська. Роботи виконуються під час 
проведення реконструкції, капітального та  поточного ремонту шляхово-мостового господарства.

Виконано роботи з капітального ремонту - влаштування додаткового освітлення 
пішохідних переходів мікрорайонів «Дружба» та «Сонячний». Влаштовано додаткове освітлення 
на 12 об’єктах.

Для Підвищення рівня інженерного захисту територій проведено поточний ремонт 24 
колонок- качалок, 66 пожежних гідрантів, 3бюветів. Влаштовано 8 нових пожежних гідрантів.

3.1. Соціальний захист населення. 
Всього налічується 39261 одержувач державних соціальних допомог, компенсацій, пільг та 

житлових субсидій (2020 рік – 42065).
Кількість одержувачів житлових субсидій становить 9757 домогосподарств (2020 року–

11640).
Охоплено соціальними послугами осіб з інвалідністю з дитинства після 18 років-денний 

догляд (12 осіб ) та осіб з онкологічними захворюваннями  IV стадії  -паліативний догляд (14 
осіб) щорічно .

Запроваджено нову послугу «Соціальне таксі» з метою підвищення рівня мобільності 
людей з інвалідністю на візках.

На базі Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування 
населення (надання соціальних послуг) запрацював диспетчерський пункт, що координує роботу 
«Соціального таксі».
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Жителі Тернопільської громади, котрі пересуваються на інвалідних візках, можуть 
скористатися не лише спецтранспортом з підйомником «Соціальне таксі», а й послугами служби 
супроводу. Жителі Тернопільської громади, котрі пересуваються на інвалідних візках, можуть 
скористатися не лише спецтранспортом з підйомником «Соціальне таксі», а й послугами служби 
супроводу. Працівники служби супроводу уже пройшли спеціальний інструктаж та готові 
допомагати людям з інвалідністю під час замовлення послуги «Соціальне таксі». Вони, зокрема, 
супроводжують і допомагають жителю громади, що замовив соціальне таксі, під час виходу з 
власної оселі, у спецтранспорті та під час входу в установу, куди здійснювалося замовлення.

Для Комунальної установа «Інклюзивно-ресурсний центр №1» Тернопільської міської 
придбано  автомобіль (за кошти місцевого та державного бюджетів) для дітей з особливими 
освітніми потребами Транспорт інклюзивно-ресурсного центру розрахований для дітей віком від 
2 до 18 років, які мають захворювання опорно-рухового апарату або пересуваються на технічних 
засобах реабілітації. 

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.

На базі відділення денного перебування Тернопільського міського територіального центру 
соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) на постійній основі 
проводяться заняття для  людей «золотого віку».

Реалізовувався благодійний проект «Місто турботи», в рамках якого мешканцям видано 
3160 продуктових наборів.

Для учасників бойових дій та осіб прирівняних до них, в тому числі учасників 
антитерористичних операції та їх сім’ям, особам на яких поширюється чинність Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та які зареєстровані у Тернополі, 
забезпечено: 

- безкоштовне медичне обстеження та лікування - 236 осіб;
-реабілітацію на базі КНП «Міська лікарня №3» 36 осіб та послуги з зубопротезування 171 

особа;
- виділення масиву площею 22 га для надання земельних ділянок площею 0,10 га під 

будівництво та обслуговування індивідуальних житлових будинків, господарських будівель та 
споруд  в с.Малашівці. На даний час розробляється детальний план масиву;

- виплату грошової компенсації за земельні ділянки  для будівництва індивідуального житла 
173 особам на суму 12110,0 тис.грн.

- передачу безоплатно у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд  - 811 учасників АТО ,ООС отримали 
дозволи на виготовлення проектів землеустрою загальною площею 48,66 га та 759 учасникам  
затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 45,54 
га під будівництво житлових будинків, господарських будівель та споруд з правом безоплатної 
передачі у власність; 

- передачу земельних ділянок під будівництво індивідуальних гаражів за адресами 
вул.Микулинецька, вул.С.Будного, вул.Гайова та вул.О.Довженка - 1224 особи;

- передачу у власність земельних ділянок площею 16,56 га під будівництво житлових 
будинків, господарських будівель та споруд – 277 осіб.

Заходи були спрямовані на покращення становища інвалідів, ветеранів війни, громадян 
похилого віку, підвищення їх соціальної захищеності та надання додаткових соціальних гарантій 
за кошти бюджету громади та збільшення кількості осіб похилого віку, залучених до різних сфер 
суспільного життя на 1,4%.

3.2.Підтримка сім’ї, дітей та молоді 
Соціальна підтримка сім’ї
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В Тернопільській міській територіальній громаді зареєстровано 2250 багатодітних сім’ї, в 
яких виховується 7954 дітей.

У 2021р оздоровлено та забезпечено відпочинковими та оздоровчими  послугами 240 дітей 
від 6 до 17 років Тернопільської міської територіальної громади (у 2020 у зв’язку з карантином 
відпочинковими послугами забезпечено 36 дітей).

Забезпечено соціальний супровід та надавались соціальні послуги 9 сім’ям, в яких 
виховується під опікою та піклуванням 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Створено Координаційну раду з питань гендерної рівності, запобігання та протидії 
домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми .

 Забезпечено соціальний супровід   8 особам, що постраждали від насильства в сім’ї (у 2020 
- супровід 9 особам) 

Для підтримки осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування  
отримано субвенцію з державного бюджету на забезпечення житлом 6 дітей-сиріт, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з числа, які перебували на квартирному обліку Тернопільської 
міської ради.

Розпочата робота над розширенням мережі закладів – виготовлено  проектно-кошторисну 
документацію по об’єкту «Нове будівництво  приміщення малого групового будинку у 
с. Чернихів. 

Відкрито кімнати кризового реагування для громадян, які постраждали від домашнього 
насильства та/або насильства за ознакою статі (в межах проекту «Трамплін до рівності», за 
реалізації Тернопільською міською радою спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення в 
Україні (UNFPA).

Служба у справах дітей 
У банку даних Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» перебуває 212 (в 2020 р. – 

196) дітей, з них: 40 (в 2020 р. - 37) дітей – сиріт, 97 (в 2020 р. - 101) дитина, позбавлена 
батьківського піклування та 75 (в 2020 р. - 58) дітей, які опинились в складних життєвих 
обставинах. 

За звітний період 18 (в 2020 р. - 13) дітям надано статус дитини-сироти та дитини, 
позбавленої батьківського піклування, 13 (в 2020 р. - 5) дітей влаштовано під опіку та піклування, 
33 (в 2020 р 36) дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, поставлено на облік 
служби у справах дітей.

Однією із форм сімейного виховання є влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування у прийомні сім’ї.

95% дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку 
служби, влаштовано у сімейні форми  виховання.

Проте, 8 дітей (5%) перебувають в закладах інституційного догляду та виховання дітей. 
Закріплено житло за місцем знаходження на праві користування – 84 (в 2020 р. - 82) дітям, 
належить на праві власності –33 (в 2020 р. - 31) дитині. 

Сформовано банк даних дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
не мають власного житла та потребують покращення житлово-побутових умов – 21 (в 2020 р.-
25) дітей.

У рамках роботи служби на запобігання вчиненню правопорушень та злочинів серед дітей, 
запобіганню безпритульності та бездоглядності, усунення причин та обставин, що призводять до 
потрапляння дітей у складні життєві обставини проведено 52 заходи, а саме: 46 бесід, 4лекції, 2 
«круглих» столи, якими охоплено 398 дітей. 

Організовано роботу «гарячої» телефонної лінії служби у справах дітей, надано 30 (в 2020 
р. - 25) телефонних  консультацій та рекомендацій з питань захисту прав та інтересів дітей.

Молодіжна політика
Тернопіль – молодіжна столиця України 2020, 2021.
Відповідно було проведено наступні заходи:
- організовано та проведено Всеукраїнського форуму Молодіжної столиці України  

«МолоДійТе!»; ІІ Молодіжний Історичний Форум; Великодня Писанка; Міжнародний День 
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молоді; День Героїв; День пам’яті  Героїв Крут; Відзначення 150-річчя з дня народження Лесі 
Українки.

Відбувся конкурс «Оскар молодіжної роботи», відзначено та нагороджено молодіжних 
активістів Тернопільської міської територіальної громади у п’ятнадцяти номінаціях

Проведено конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства у 2021 році на конкурс було подано 35 (у 2020 – 31) проектів від 17 
(у 2020 – 18)інститутів громадянського суспільства.

Фінансування отримали 25 (у 2020 – 25) проектів від 14 (у 2020 – 15) інститутів 
громадянського суспільства на суму 300,00 тис. грн. (у 2020 –250,00 тис. грн.).

Тернопіль підтримав «Український Пакт заради молоді-2025» та став регіональним 
партнером цієї всеукраїнської ініціативи.

За результатами аудиту компаній/організацій, Тернопільська міська рада нагороджена 
сертифікатом «Роботодавець, дружній до молоді». 

Продовжується співпраця з міжнародними організаціями та фондами, зокрема співпраця з 
UNFPA. 

- Тернопіль отримав найвищий показник Індексу Благополуччя Молоді серед міст України 
(відповідно до опитування, проведеного Тернопільською міською радою спільно з Фондом ООН 
у галузі народонаселення).

- розроблено та презентовано Карту та Каталог молодіжних громадських організацій 
Тернопільської територіальної громади, яка вміщує інформацію з QR-кодами про понад 30 
молодіжних громадських організацій, їх досягнення та проекти.

- отримано субвенцію з державного бюджету на забезпечення діяльності спеціалізованої 
служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від 
домашнього насильства або насильства за ознакою статі у Тернопільській міській територіальній 
громаді.

За підсумками виконання заходів вдалося 
- зменшити кількість правопорушень та злочинів, неповнолітніми, на 25%, та зменшити  

вчинення дітьми повторних злочинів на 12%;
- покращити  поінформованість населення різного віку про права дитини та сімейні форми 

влаштування дітей (випуск соціальної реклами: відео-роликів, флеш-роликів, буклетів, плакатів);
- залучити  громадськість до реалізації заходів з питань соціально-правового захисту дітей 

(проведено 10 масштабних загальноміських заходів для забезпечення прав дітей, де було 
охоплено близько 9 тисяч дітей та дорослих;

- покращити організацію право-виховної роботи з дітьми у загальноосвітніх навчальних 
закладах (324 заходи, з них: 204 бесіди, 42 лекцій, 12 «круглі столи», батьківські збори та 
батьківські конференції – 66, якими охоплено 7378 дітей, 2767 батьків); 

- влаштувати до сімейних форм виховання 93% дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування (створено 10 прийомних сімей, в яких виховується 15 дітей);

- зменшити кількість відмов батьків від новонароджених дітей на 98 %.
3.3. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя.
Впродовж 2020-2021 років галузь «Охорона здоров’я» громади  працювала в умовах 

пандемії, продовжувалась робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази, оснащення 
медичною апаратурою, запроваджувались нові форми роботи і передового досвіду, втілення нових 
методик діагностики та лікування..

Усі заклади охорони здоров’я надають медичну допомогу по Програмі медичних гарантій 
та уклали контракти із Національною службою охорони здоров’я України, а також отримують 
значну підтримку із бюджету Тернопільської міської територіальної громади шляхом виділення 
коштів на зміцнення матеріально-технічної бази, оплату праці медичним працівникам, оплату 
енергоносіїв, забезпечення безкоштовними медичними послугами та медикаментами пільгових 
категорій населення та інші видатки.

Серед сотні заявлених медичних закладів вторинної ланки перемогу Першої Всеукраїнської 
відзнаки «PUBLICHEALTHAWARDS» в номінації «Кращий заклад спеціалізованої медичної 

https://www.facebook.com/events/530339861295455/
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допомоги» здобуло комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська комунальна міська 
лікарня №2».

Мережа закладів  охорони здоров’я збережена, ліжковий фонд у медичних закладах 
збільшився на 25 ліжко місць і становить  975 ліжок, за рахунок відкриття відділення паліативної 
та хоспісної терапії в КНП «Міська комунальна лікарня №3» в с.Малашівці.

Забезпеченість ліжками становить 43,8 ліжок на 10 тис. населення.  
Проведено ремонтні роботи 
З метою приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб в:

КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №3 проведено капітальний ремонт хірургічного 
відділення. 
КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» проведено роботи з реконструкції з 
добудовою частини приміщення головного корпусу під відділення невідкладної допомоги, з 
реконструкції системи кисневого забезпечення, капітальний ремонт приміщень під КТ і 
ренгенапарат
КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» -проведено капітальний ремонт 
відділення відновного лікування №2 по вул.Федьковича,16., капітальний ремонт хірургічного 
відділення, педіатричного відділення та онкогематологічного відділення
КНП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр»  проведено реставрацію 
приміщень по вул.Руська,47, філії поліклініки за адресою вул. Стадникової. Виготовлено 
проектно – кошторисну документацію  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
амбулаторії по вул. Кн.Острозького. Розпочато поточний ремонт приміщення денного 
стаціонару 
  КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» проведено капітальний 
ремонт хірургічного відділення, реконструкцію приміщень під відділення невідкладної 
допомоги, реконструкція приймального відділення  

На базі опорних лікарень: КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» 
та КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» завершуються роботи по реконструкції 
приймальних відділень під відділення невідкладної допомоги.

На базі КНП «Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги» відкрито  
сучасний Центр гемодіалізу, що надає безкоштовні медичні послуги для тернополян, що мають 
ниркову недостатність. 

Проведено ремонт ФАПів в с.Іванківці та с.Кобзарівка.
За рахунок співфінансування коштів державного та місцевого бюджетів проведено поточний 

та капітальний ремонт системи киснепроводу в 3 закладах , які надають стаціонарну допомогу 
хворим на COVID-19  та облаштовано кисневі точки в палатах для пацієнта.

В 2021 році завершено реконструкцію кисневої площадки для встановлення кисневої бочки - 
генератора холодного кріогенного в КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня №2». 
Тривають роботи по реконструкції киснепроводів в КНП «Тернопільська міська комунальна 
дитяча лікарня».

За 2020 -2021 за кошти місцевого кошти придбано близько 173 одиниць обладнання, 
зокрема: 14 апаратів ШВЛ, 23 моніторів спостережень пацієнта, 2 бронхоскопи, автономне 
кисневе обладнання для 3-х закладів охорони здоров’я, 7 дефібріляторів, 105 кисневих 
концентраторів, 2 переносні рентгенапарати, УЗД апарат, ПЛР-система, 11 інфузоматів, інше 
медичне обладнання (рамки, 8 шприцевих насосів, ЕКГ - апарати).

За сприянням Тернопільської міської ради проведено збір благодійних коштів у освітніх 
закладах, ВУЗах міста, приватних та державних підприємствах міста, які були направлені на 
придбання обладнання, засобів індивідуального захисту та медикаментів для хворих на  
коронавірус COVID–19, сума коштів склала – 3626,2 тис. грн. А також, медичним закладам міста 
підприємцями, приватними особами було передано засоби індивідуального захисту, 
медикаменти, деззасоби, та вкрай необхідне медичне обладнання на суму більше 20,0 млн.грн.: 
13 апаратів ШВЛ, 23 монітори догляду за важкохворими, апарат УЗД вартістю майже 1,0 
млн.грн.,2 біохімічні та гематологічні аналізатори, шприцеві насоси та інше обладнання.
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В КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» пацієнтам, які знаходяться на 
амбулаторному лікуванні в сімейного лікаря, та потребують кисневої підтримки можуть 
отримати кисневий концентратор для використання вдома. Наявно в закладі  95 одиниць.

4 лікарні обладнано додатковими автономними генераторами подачі електроенергії. 
 Показник дитячої смертності по місту за 2021 рік дещо зріс і становить 3,7 на 1000 

новонароджених (8 дітей). За 2020 рік показник дитячої смертності становив 3,2 (6 дітей). 
Ефективним шляхом зменшення дитячих втрат є впровадження сучасних перинатальних 
технологій для запобігання патологічним станам у породіль та немовлят, створення умов для 
безпечних пологів, ефективного своєчасного лікування станів, що виникають у перинатальному 
періоді. Функціонує палата інтенсивної терапії для новонароджених. Створено умови для 
надання невідкладної допомоги маловаговим новонародженим. 

Захворюваність на злоякісні новоутворення та туберкульоз дещо зросли, оскільки у 2020 
році була несприятлива епідемічна ситуація і становив 234,4 на 100 тис. населення проти 212,4 у 
2020 році та 15,2 проти 9,5 у 2020 році. 

Знизився рівень первинного виходу на інвалідність працездатного населення з 34,9 у 2020 
році до 30,37 за 2021 рік.

Популяризація здорового способу життя
З метою популяризації здорового способу життя належна увага в громаді приділяється 

проведенню спортивних заходів – проведено більше 30 спортивно-масових заходів, змагань 
велосипедного спорту, пляжного волейболу і т.д. 

З метою залучення дітей та підлітків до систематичних занять фізичною культурою та 
спортом проведено 50 заходів – чемпіонати, змагання, турніри, і т.д.

Значна увага приділяється підготовці спортивних резервів. У дитячо-юнацьких спортивних 
школах міста займається близько 4000. Загалом, понад 130 вихованців комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл у 2021 році стали чемпіонами та призерами чемпіонатів України.

Проводиться робота із залучення громадськості міста до рухової активності як в оффлайн 
форматі, так і завдяки онлайн ресурсам.  Центром Здоров’я проведено більше 40 заходів в 
школах, дошкільних навчальних закладів, в парках, скверах, на універсальних спортивних 
майданчиках та місцях масового відпочинку  тернополян.

Незважаючи на всі протиепідемічні заходи, що діяли та діють у період карантину у зв’язку 
з поширенням коронавірусної хвороби: 

- Чемпіонат світу та Кубок Європи з водномоторного спорту;
- Кубок України з баскетболу 3х3;
- Всеукраїнські змагання з хокею ««TERNOPIL HOCKEY CLASSIC 2021»;
- Всеукраїнські турніри з вільної та греко-римської боротьби;
- загалом у 2021 році Тернопіль став господарем проведення 8 фіналів  чемпіонатів України 

з волейболу, футболу, боротьби, вітрильного спорту, тощо.
Окремо варто відзначити проведення Фіналу Кубку України з футболу 2020/2021, що 

відбувся на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича.
Приділяється увага модернізації матеріально-технічної бази ДЮСШ і спортивних об’єктів 

громади.
Проведено капітальний ремонт із влаштуванням системи зовнішнього освітлення двох 

футбольних полів «ДЮСШ «Футбольна академія «Тернопіль».
Реконструйовано скейтпарк на відпочинковій зоні «Циганка», а також проведено поточний 
ремонт елементів екстримпарку, що на території парку «Топільче». 
Придбано обладнання для  КДЮСШ.
Відкрито мультиспортивний комплекс на території школи № 3.
Відкрито нові універсальні спортивні майданчики за адресами: вул. Золотогірська, 16, вул. 
Київська, 9-11, вул. Генерала М. Тарнавського, 3, вул. Київська, 7.
Тривають роботи з будівництва:
Багатофункціонального «Палацу спорту», за адресою просп. Злуки, 3-А.
Центру веслування та водних видів спорту «Водна арена Тернопіль».
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Трампліну для лижного фристайлу, за адресою вул. Генерала М. Тарнавського.
Мету програми щодо покращення матеріально-технічної бази закладів спорту та збільшення 
кількості мешканців залучених до участі в спортивно-масових заходах досягнуто.

3.4. Освіта
Для забезпечення рівного доступу мешканців до якісної освіти у громаді сформовано 

оптимальну мережу закладів освіти, яка задовольняє потреби учнів та їх батьків, враховує освітні 
запити, забезпечує ефективне використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових 
ресурсів. 

Право громадян на отримання дошкільної, початкової, базової, повної загальної середньої 
та позашкільної освіти забезпечують.34 заклади дошкільної освіти;44 заклади загальної 
середньої освіти; 4 заклади позашкільної освіти;1 міжшкільний ресурсний центр.

Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів у галузі освіти 
Тернопільської міської територіальної громади здійснюють: 34 заклади дошкільної освіти; 6 
закладів загальної середньої освіти, які у своїй структурі мають дошкільний підрозділ. 
Дошкільним вихованням охоплено 9663 дітей. У 2021 році на вул. Парковій, 12 відкрито 
новозбудований дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) на понад 40 дітей. Функціонує у 
закладі і спеціальна та інклюзивна групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми 
потребами. 

Забезпечення освітою дітей з особливими потребами
У громаді  створено освітнє середовище, яке реалізує право на освіту дітей з особливими
потребами, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство. 
Протягом 2020-2021 років в закладах дошкільної освіти відкрито 15 груп для дітей з 

особливими потребами. Станом на 01.01.2022 у функціонуючих закладах дошкільної освіти 
перепрофільовано в інклюзивні 41 групу.

Для зміцнення здоров’я дітей, розвитку й формування здорової особистості у закладах 
дошкільної освіти функціонувало 35 груп компенсуючого типу, у яких було організовано 
освітній процес у комплексі з корекційно-розвивальною та лікувальною роботою. 

Кількість класів з інклюзивною формою навчання у 2021-2022 навчальному році 
збільшилась, функціонує 100 класів у 24 закладах загальної середньої освіти, у яких навчається 
151 учнів в умовах інклюзії, це на 26 класів та на 36 учнів більше у порівнянні з 2020-2021 
навчальним роком.

Розвиток шкільної освіти
До навчання у 2021-2022 навчальному році приступило 30323 учні проти 29794 учнів у 

2020-2021 навчальному році (на 529 учень більше), що вплинуло на збільшення кількості класів, 
а саме: 1067 класів проти 1050 у попередньому році (на 17 класи більше). Середня 
наповнюваність класів у 2020-2021 роках становить 28 учнів.
Підтримка та розвиток обдарованості, формування патріотизму є одним із пріоритетних 
напрямків сучасної освіти:
виплачено грошові премії переможцям предметних олімпіад, іменні стипендії та стипендії в 
номінації «Кращий учень» 97 учням.
здійснено нагородження одноразовою премією (6250 грн. кожному) 17-ти випускників закладів 
загальної середньої освіти, які за результатами ЗНО-2021 отримали результат ЗНО 199 або 199,5 
бали, хоча би з одного предмета
Безпека учасників освітнього процесу 
У шести освітніх закладах встановлено системи пожежної безпеки.
У всіх закладах загальної середньої освіти функціонує система відеоспостереження
Створення умов для якісного харчування  
Важливу роль в організації раціонального та безпечного харчування учнів відіграє належна 
матеріально-технічна база харчоблоків шкіл.

Проведено капітальні ремонти обідніх залів у ТЗОШ №10, 11, 13, 14, ТНВК №15, ТПШ №1, 
ТТЛ; в рамках громадського шкільного бюджету закуплено столи та стільці в обідню залу ТЗОШ 
№26; коштом підприємців здійснено ремонт харчоблоку у ПШ «Ерудит», ТЗОШ №10, 13, 20, 27; 
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закуплено нові роздавальні у ТСШ №5, ТНВК №15, встановлено нові мийки, змішувачі у кімнаті 
для миття посуду у ТЗОШ №8, класична гімназія. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 року за №1047-р 
14 закладів освіти на умовах співфінансування з державного бюджету місцевим бюджетам 
отримали нове обладнання для харчоблоків.
За кошти місцевого бюджету оновлено технологічне та холодильне обладнання для 27 закладів 
освіти.
В усіх 32-ох школах встановлено бювети з питною водою. Проводяться роботи щодо оновлення 
шкільного меню. 
З метою покращення матеріально-технічного стану закладів: 
- проведено реконструкцію та капітальні ремонти дахів, приміщень, фасадів 
- проведено капітальні ремонти та модернізацію систем комунікацій  
- благоустрій територій закладів  
- придбано комп’ютери та  інтерактивне, мультимедійне обладнання 
Розбудова мережі закладів освіти 
Проводиться робота щодо завершення будівництва школи по вул. Бригадній. 
За результатами виконання забезпечено :
- збільшення кількості місць в дошкільних закладах – 930, скорочення черги у заклади дошкільної освіти ; 
- збільшення рівня  забезпеченості комп'ютерами – на 100 учнів складає 9  проти 4 в 2019 році;
- збільшення відсотку учнів, які навчаються на достатньому та високому рівні;
- забезпечення інклюзивною формою навчання дітей;
- розвиток мистецького компоненту в закладах освіти;
- здійснення капітального ремонту будівель закладів освіти;
- покращення матеріально-технічної бази закладів, умов перебування дітей у закладах освіти.

3.5 Культура
Відповідно до завдань здійснювалося 
- інформаційно-технічне вдосконалення бібліотечної системи -придбано комп’ютери та 

програмне забезпечення; 
- популяризація та розвиток кінематографії та української книги – придбано 3923 

примірників книжкової продукції; проведено більше 30 різноманітних кіноподій, створено 
кіношколу та кіносадочок. Тернопільська кінокомісія презентувала п’ять фільмів. Відкрито 
новий сучасний кінотеатр» «Злата» по вул. І. Франка;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури громади та проведення 
капітальних ремонтів будівель - капітальний ремонт будинків культури у с. Вертелка, с.Чернихів, 
мікрорайоні Кутківці, ПК «Березіль», музичних шкіл ,приміщень бібілотек; 

- збереження та розвиток об’єктів культурної спадщини, реставрація культурних споруд –
проведено ліквідацію передаварійного стану та реставрацію фасадів і даху пам’ятки архітектури 
національного значення Церква Різдва Христового (Зелена церква), що на вул. Руська, 22 .

- розвиток культурного обміну між містами та країнами, створення каналів промоції 
мистецьких продуктів, створених у Тернопільській громаді, участь у міжнародних конкурсах - 
реалізовано проект «Пізнаймо один одного – українці в Сувалках, поляки в Тернополі» (Сувалкі, 
Польща) в рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-
2020». 

- організація великих культурних подій (конкурсів , музично, -кіно фестивалів) -у 2020-2021 
році проведено понад 650 культурно-масових заходів.

Проведено ряд  міжнародних заходів:
- Міжнародний фестиваль військово-патріотичної польської пісні та конкурс вокалістів, 

організованим спільно з Польським центром культури та освіти імені професора Мечислава 
Кромпця в Тернополі та співаком Войцехом Бардовським;

- Міжнародний фестиваль духовної пісні та камерної музики «Я там де є благословення»;
- Міжнародний літературно – мистецький фестиваль «Ї»;

- Міжнародний музичний фестиваль «Файне місто»;
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- Міжнародний фестиваль джазової музики «Джаз – без».
Досягнуто:
-збереження діючої мережі закладів культури;
-охоплення бібліотечними послугами не менш 22,5 тис. мешканців;
-покращення стану культурних споруд;
 -збільшення кількості населення, охопленого запланованими загальноміськими культурно-
мистецькими заходами на 13,3%.

3. 6.Ринок праці та доходи 
Чисельність штатних працівників  на 01.01.2022 становила 71,0 тис. осіб. 
Співвідношення кількості штатних працівників до населення громади на початок 2021 року 

становить 31,18%, що є значно вищим за показник по Україні в цілому.
Всього за 2021 рік Тернопільський міськрайонний центр зайнятості від 850 суб’єктів 

підприємницької діяльності отримав інформацію про наявність 3397 вакансій (у січні-грудні 2020 
року – 7063 вакансії). Для налагодження співпраці зі роботодавцями, фахівцями центру 
зайнятості проводяться виїзні робочі зустрічі, круглі столи, семінари, наради, Zoom-конференції, 
зокрема з початку року проведено 49 тематичних семінари з роботодавцями щодо вирішення 
актуальних питань. На замовлення роботодавців проведено: - 26 презентацій роботодавця  в яких  
взяли участь 209 осіб; - 55 міні-ярмарків вакансій , в яких взяли участь 256 осіб. 

При цьому значна кількість безробітних спостерігається серед менеджерів, бухгалтерів, 
вчителів, економістів, держслужбовців. Тобто має місце дисбаланс між наявністю та потребою у 
кадрах певних спеціальностей.

З метою підвищення рівня соціального захисту незайнятого населення на ринку праці, основна 
увага приділяється реалізації заходів активної політики зайнятості. Так, за січень-грудень 2021 
року проведені  480 різнопланових семінарів в яких взяли участь 3249 осіб  у 2020 році - 304 
семінари - 3064 осіб.

За 2021 рік на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовані 1592 незайнятих громадян, 
що проживають на території Тернопільської МТГ (за 2020 р – 2859 осіб).

Збережено та закріплено позитивну тенденцію зростання доходів населення. Розмір 
середньомісячної заробітної плати  за 2021 року становив 12277,0грн, при запланованих 10162,0 
грн.

Продовжується реалізація заходів Програма  підготовки спеціалістів для комунальних 
підприємств, установ, організацій та виконавчих органів міської ради з числа студентів закладів 
вищої освіти та їх подальше працевлаштування на 2019-2021 роки (Муніципальне замовлення). 
За 2020-20212 підготовлено 11 спеціалістів 

Затверджені обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших 
спеціалістів у державних закладах професійної (професійно-технічної) освіти на 2020-2021 
навчальний рік .Підготовлено 1077 фахівців робітничих професій.

8659,0 9755,0
12277,0

2019 2020 2021

Динаміка заробітної плати одного штатного працівника, грн
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Заборгованість із виплати заробітної плати на 01.01.2022 становить  20688,8 тис. грн. проти 
10185,0 тис. грн. станом на 01.01.2021 року. 

Основні причини росту заборгованості:
- реорганізація в системі ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», внаслідок чого 

заборгованість по заробітній платі ліквідованих районних філій взята на облік в ДП 
«Тернопільський облавтодор» та втрата позицій підприємства на ринку ремонту та прокладання 
доріг внаслідок конкуренції з боку приватних підприємств;

- відсутність сприяння ДК «Укроборонпром» та державних замовлень на продукцію 
ТДНТП «Промінь»;

- відсутність замовлень в Тернопільського УВП УТОС. 
Завдяки проведеним заходам контролю за додержання законодавства про працю, легалізації 

виплати заробітної плати та сплати податків до бюджету легалізовано 415 робочих міць. 
II. Ресурсне забезпечення розвитку громади

За результатами Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД, Україна) та 
Інституту економічних і соціальних реформ (INEKO, Словаччина) Тернопіль  у ТОП-5 рейтингу 
фінансово здорових міст України. Тернопіль посів четверте місце, з показниками: загальне 
фінансове здоров’я – 6,9, основний баланс – 6,1, забезпечення загального боргу – 10,0 та 
податкова спроможність – 4,8. 

За результатами досліджень ГО «Центр спільних дій» Тернопільська громада визнана однією 
з фінансово забезпеченою

За 2021 рік доходи бюджету громади надійшли в сумі 3 670 584,4 тис. грн. або 102,5% від 
річного плану, з яких  загального фонду - 3520837,6 тис. грн. (102,0% від плану) та спеціального 
фонду – 149 746,8  тис. грн (116,4% від плану). Порівняно з 2020 роком  приріст власних доходів 
склав 447 741,2 тис. грн або 25,8%.

З метою збільшення надходжень до бюджету громади та з метою прозорого і ефективного 
продажу та надання в оренду комунального майна Тернопіль став одним з перших міст Україні, 
яке приєдналося до системи «Prozorro. Продажі». 

За результатами аукціонів укладено 11 договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень 
загальною площею 3508,0 кв.м на суму 13 566,7 тис. грн, в т.ч. ПДВ – 2 261,1 тис. грн. 

Шляхом викупу орендарем приватизовано 4 об’єкти комунальної власності загальною 
площею 6292,2 кв.м на суму 10 945,7 тис. грн, в т.ч. ПДВ – 1 824,3 тис. грн.

Проведена інвентаризація земель, у північно-західному регіоні міста. 
У 2020-2021 роках проведено  - 4 земельні аукціони:
- шляхом проведення земельних торгів у формі аукціону продано: право оренди (річний 

розмір орендної плати) на 3 земельні ділянки;

9,3 6.3 7

37,5

3,1
12.3

2019 2020 2021
Плата за оренду комунального майна
Надходження від приватизації комунального майна

Надходження до бюджету м. Тернополя 
від плати за оренду та приватизацію комунального майна, млн грн
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- шляхом продажу у власність земельних ділянок для обслуговування об’єктів, 
розміщених на них продано 6 земельних ділянок площею 1,41 га на загальну суму 6,0 млн. грн.

Здійснювався контроль за використанням та охороною земель . Підготовлено 8 рішень 
«Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування». До бюджету 
громади  впродовж 2020-2021 року від земельних ресурсів надійшло 187,3 млн грн 

Орім, коштів бюджету громади на реалізацію проектів залучено кошти Державного 
бюджету. Так протягом 2020-2021 років на реалізацію проектів отримано з державного бюджету 
1 211,2 млн. гривень, з яких освоєно 1 080,6 млн. гривень.

Завершено 14 інвестиційних проекти, 
Реконструкція корпусу майстерні з надбудовою Тернопільського ліцею №21 – 

спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети в м.Тернопіль, проспект Злуки, 51.
Реконструкція спортивних майданчиків Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов ТМР по вул. Юності, 11 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 (І черга).

Реконструкція ділянки дощового колектора в парку ім. Т. Шевченка в м. Тернополі.
Капітальний ремонт приміщень – заміна вікон лікарні швидкої допомоги по 

вул. Шпитальна, 2 в м. Тернополі.
Реконструкція з добудовою частини приміщень головного корпусу комунального 

некомерційного підприємства ,,Тернопільська комунальна міська лікарня № 2” під відділення 
невідкладної допомоги за адресою м. Тернопіль, вул. Р. Купчинського, 14.

Реконструкція приймального відділення Комунального некомерційного підприємства 
,,Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги” за адресою: м.Тернопіль, 
вул.Шпитальна, 2.

Капітальний ремонт вул.Тарнавського (від проспекту Злуки до вул.Київської) в 
м.Тернополі.

Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової 
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.

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування М-12 (М30) 
Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю) км 145+133 – км 153+775 
(обхід м. Тернополя).

99,4
92,5 94,8

63,0 57,8 63,4

27,2 27,0 26,9
9,2 7,7 4,5

2019 2020 2021
Загальна сума надходжень, в т.ч.: орендна плата

земельний податок продаж земельних ділянок

Надходження коштів за рахунок земельних ресурсів м. Тернополя,  млн грн
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Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування М-09 Тернопіль 
- Львів - Рава-Руська км 0+014 – км 1+298 (обхід м. Тернополя), Тернопільська область (з 
розробкою проектно-кошторисної документації).

Придбання Монітору радону та торону RTM1688-2 (вимірювання в повітрі) для 
комунального підприємства “Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр” 
Тернопільської міської ради м. Тернопіль , вул. Руська 47.

Підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості.
Розпочато та тривають роботи по реалізації 5 проектів, а саме:
- Будівництво дощового колектора по вул.Галицькій в м.Тернополі;
- Капітальний ремонт під’їзних шляхів Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої 

допомоги. Коригування. м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 2;
- Спортивний майданчик, м. Тернопіль, ЗОШ № 25 (з виготовленням проектно-

кошторисної документації)
- Влаштування - реконструкція відпочинково-рекреаційної зони в районі “Дальнього” 

пляжу по вул. Чумацькій в м. Тернополі;
- Будівництво багатофункціонального палацу спорту за адресою просп. Злуки, 3а в 

м. Тернополі.
Складовими Програми економічного та соціального розвитку Тернопільської міської 

територіальної громади у 2020 році були 33 галузевих програми, у 2021-32 програми.
За результатами виконання дохідної частини бюджету громади вдалося профінансувати 

основні заходи  галузевих програм на 50,5%. 
тис.грн

період Кошти передбачені 
Програмами

Виділено коштів Фактично 
використано

2020 1 369 445,48 832 449,37 784 465,03
2021 1 706 258,59 837 578,99 769 194,25
Всього 3 075 704,07 1 670 028,36 1 553 659,28

Територіальний розвиток громади 
Тернопільська громада-громада розвивається у відповідності до потреб її мешканців.
Створено топографічні плани в графічних та цифрових форматах (цифрове 

аерофотознімання, актуалізація (оновлення) цифрових інженерно-топографічних планів сіл: 
Городище, Носівці Тернопільської міської територіальної громади.

Затверджено: 10 нових Генеральних планів сіл Курівці Чернихів, Кобзарівка, Малашівці, 
Глядки, Плесківці, Вертелка, Іванківці, Носівці, Городище. Деталізовано рішення генерального 
плану міста Тернополя (із внесеними змінами) шляхом розроблення та затвердження 5-ти 
детальних планів територій,що є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, 
призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови населеного 
пункту в інтересах територіальної громади.

Введено в експлуатацію геоінформаційну систему і Геопортал містобудівного кадастру, 
який знаходиться у публічному доступі за посиланням https://gis.tmrada.gov.ua/.

ІІІ. Енергозабезпечення та енергозбереження.
Оскільки енергоефективність є однією з передумов сталого енергетичного розвитку міста, 

у Тернопільській міській територіальній громаді активно реалізовуються енергоефективні 
проекти шляхом залучення кредитних та грантових коштів від міжнародних фінансових 
організацій та здійснюються заходи з підвищення енергоефективності міського господарства.

в галузі освіти 
продовжується реалізація інвестиційного проекту «Глибока термомодернізація будівель 

закладів освіти м. Тернополя»: відібрано об’єкти для термомодернізації, проведено тендер на 
виконання робіт, підписано два контракти на виконання робіт у 15 освітніх закладах міста та 
контракт з консультантом технічного нагляду. 
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проведено реконструкцію та капітальні ремонти дахів, приміщень, фасадів, заміну віконних 
та дверних блоків в 30 дошкільних навчальних закладів та в 51 ЗСШ. 

в закладах охорони здоров’я:
Проведено реставрацію системи опалення та водопостачання капітального ремонту 

приміщень КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр»; капітальний ремонту 
приміщень КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня», філії поліклініки вул. 
Стадникової, приміщень КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», хірургічного 
відділення. КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №3, КНП «Тернопільська міська 
комунальна лікарня швидкої допомоги.

У закладах культури: Проведено санацію приміщень: БК в с. Вертелка, заміна вікон та 
дверей будинку культури в с. Чернихів, заміна дверей Тернопільської художньої школи, 
капітальний ремонт опалювальної системи (заміна труб та батарей) УД «Перемога», ПК 
«Березіль», приміщень пам’ятки архітектури місцевого значення Тернопільської музичної школи 
№1. Капітальний ремонт приміщення бібліотеки-філії №5 для дорослих (заміна вікон). 
Капітальний ремонт покрівлі центральної дитячої бібліотеки ЦБС по вул.Миру, 4а.

У житлово-комунальному господарстві міста:
Для проведення комплексної термомодернізації багатоквартирних житлових будинків 

Тернопільської міської територіальної громади, затверджено Порядок надання фінансової 
підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків Тернопільської міської 
територіальної громади, які беруть участь у Програмі підтримки енергомодернізації 
багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності». 
Участь в проекті взяли 2 будинки ( Вул. Бандери,106 та вул. Франка, 23).

Виконано роботи по ремонту покрівель в 2020-2021 році  на 36 об'єктах. Проведено ремонт 
та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання - на 142 об’єктах. 

На Малашовецькому полігоні, що на території Тернопільської міської територіальної громади, 
введено в експлуатацію сучасну станцію дегазації, загальною потужністю 659 кВт. Завдяки чому 
жителі громади отримають безпечне від біометану сміттєзвалище. А сам біогаз, шляхом 
спалювання, перетворений на «зелену» електроенергію в обсязі 4 млн.кВт/год щорічно.

Продовжувалась реалізація  проектів за кошти міжнародних інституцій :
«Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»
«DemoUkrainaDH – Тернопіль»” 
«Реконструкція системи теплопостачання в м. Тернопіль».
«Розвиток міської інфраструктури-2» 
 «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті». 
На реалізацію зазначених проектів отримано 90 374,83 Євро, 20 718 663,5 дол. США, 12 210 

000,0 грн.
Загалом протягом 2020-2021 року досягнуто економії паливно-енергетичних ресурсів в 

розмірі 17,8 тис. т.у.п.
Завдяки ефективному використанні паливно-енергетичних ресурсів, застосуванні 

енергозберігаючих технологій та енергетичному розвитку громади Тернопіль визнано 
найенергоефективнішим містом України в рамках Міжнародного форуму Kyiv Smart City Forum 
2020.

ІV. Е-урядування 
Одним з головних завдань реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади є наближення надання адміністративних та соціальних послуг до громадян, 
поліпшення комунікації і порозуміння з мешканцями громади.

З метою впровадження у Тернопільській міській територіальній громаді Ініціативи 
«Партнерство «Відкритий Уряд» (JGP Local) розроблено «План дій із впровадження у 
Тернопільській міській територіальній громаді Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 
2021-2023 роках».

Тернопіль з 2019 року приєднався до Міжнародної хартії відкритих даних – ініціативи, що 
сприяє співпраці, прийняттю та реалізації принципів, стандартів і найкращих практик відкритих 
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даних у всьому світі.
Реалізовується політика у сфері відкритих даних у громаді. За результатами аналізу 

офіційного сайту Тернопільської міської ради та діяльності виконавчих органів ради:
 Тернопіль отримав відзнаку Міністерства цифрової трансформації «Дієва громада».
 Тернопільська міська рада отримала міжнародний сертифікат відповідності стандарту 

ISO 90001:2015.
 Тернопільська міська рада найефективніше запроваджує інструменти електронної 

демократії та прямого народовладдя.
Тернопіль увійшов у число чотирьох міст-лідерів, де найкращий рівень реалізації політики 

відкритих даних в Україні (за результатами дослідження Міністерства цифрової трансформації 
України проведеного спільно з проектом USAID/UK aid TAPAS Project/Прозорість та підзвітність 
у держуправлінні та послугах, щодо рівня реалізації політки у сфері відкритих даних в містах та 
органах державної влади України за 2020 рік).

Тернопіль увійшов у десятку українських міст-лідерів, які здійснили найбільший прорив у 
прозорості (за даними програми «Transparent Cities/Прозорі міста», започаткованої Transparency 
International Ukraine).

Тернопіль увійшов у ТОП-5 міст у Рейтингу прозорості діяльності міських рад 100 
найбільших міст України із загальним балом 75,2 (за даними інноваційно-експертного центру 
«Transparency International Ukraine»).

Цифрова трансформація:
- Розроблено «Концепцію цифрової трансформації Тернопільської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки» 
- Розроблено «Концепцію розвитку цифрових компетентностей жителів громади»
- З початку 2021 року у Тернопільській міській раді повноцінно впроваджено Систему 

електронного документообігу «АСКОД», до якої підключені усі виконавчі органи міської ради, 
ЦНАП, комунальні підприємства, деякі комунальні установи та організації. Загальна кількість 
користувачів  становить 412. 

- Тернопільська міська рада підключилася до Системи електронної взаємодії органів 
виконавчої влади (СЕВ ОВВ), яка призначена для автоматизації процесів створення, надсилання, 
передавання, одержання, оброблення, використання, зберігання, знищення електронних 
документів та копій паперових документів в електронному вигляді з використанням 
електронного цифрового підпису з іншими державними органами та ОМС.

Забезпечено оновлення програми Реєстр територіальної громади Тернополя, налаштовано 
автоматичну передачу даних з РТГ до Державної міграційної служби, триває тестування такого 
функціоналу, як онлайн-прописка через «Дію» дорослих. Запроваджена комплексна послуга 
«єМалятко». 

Надано доступи до Реєстру громади нотаріусам та комунальним підприємствам, оновлено 
доступи виконавчим органам міської ради, працівниками соціальної політики та ЦНАПу, 
закладам освіти тощо. Завдяки цьому скасовано обіг понад 400 000 довідок про місце реєстрації 
та склад сім’ї, що суттєво спрощує процес надання послуг мешканцям.

Тернопіль став містом-пілотом для запровадження опції подачі електронних петицій через 
«Дію». 

Тернопіль реалізував онлайн-послугу сплати адміністративного збору за надані 
адміністративні послуги з реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за 
допомогою застосунку «Дія», що надаються через управління державної реєстрації. 

Тернопіль став одним із міст-пілотів, якому Міністерство цифрової трансформації передало 
місцевий Портал відкритих даних (https://opendata.ternopilcity.gov.ua/).

Триває модернізація системи поіменного голосування «Віче».
Придбано та налаштовано нове програмне забезпечення для працівників управління 

муніципальної інспекції для винесення постанов за порушення правил зупинки, стоянки, 
паркування транспортних засобів. В результаті кількість винесених постанов збільшилася у 3,5 

https://opendata.ternopilcity.gov.ua/
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рази: в середньому один інспектор з паркування у вересні виніс 33 постанови в день, а для 
обробки однієї постанови оператором ЦОД потрібно приблизно 4 хвилини.

Триває оновлення сайту «Контролю за паркуванням транспортних засобів у Тернополі», де 
мешканці зможуть переглянути обставини та деталі винесених постанови за порушення правил 
зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів. 

Триває модерування роботи сіті-бота «Назара», через який тернополяни зможуть отримати 
повідомлення про планові та аварійні відключення комунікацій (світло, вода, опалення) за 
конкретною адресою. Сьогодні цим інструментом користуються понад 13000 користувачів (а у 
2020 році – 8 000 користувачів). 

Запроваджена електронна черга та онлайн-запис на прийом до працівників управління 
державної реєстрації.

Також здійснено придбання обладнання та проводяться роботи із запровадження онлайн-
запису на прийом до працівників управління соціальної політики.

Триває робота з Геоінформаційною системою громади, зокрема оновлено інтерактивну карту 
заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги у Тернополі; оновлено 
інтерактивну карту «Моніторинг демографічних показників», оновлено карту спортивних 
майданчиків, Карту відповідальності за прибирання взимку, а також створено дашборд про 
успішно реалізовані у Тернополі

Продовжується реалізація проекту  «Громадський бюджет».
У 2021 році у рамках Громадського бюджету реалізовуються 23 проекти на загальну суму 

14,6 млн грн., з яких:7 великих проектів на суму 9,9 млн грн. 16 малих – на суму 4,7 млн грн.
- запроваджено проект «Шкільний бюджет» для реалізації проектів у навчальних закладах 

громади. У 2021 році реалізовано 33 проекти на загальну суму 1626,6 тис. гривень.
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Виконання основних показників 
Програми економічного та соціального

розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2021 роки

Показники Один. 
виміру

Програмні 
показники 

Виконання виконання 
програми

%
1 2 3 4 5 6
1 Чисельність наявного населення тис.осіб 224,0 227,7 101,6
2 Обсяг реалізованої промислової 

продукції
млн.грн. 12386,3 15463,9 124,8

3 Обсяг реалізованої промислової 
продукції  на одну особу

грн. 55296,0 69127,7 125,0

4 Освоєно  капітальних  інвестицій  млн.грн. 3920,0 4151,0 105,9
5 Інвестиції у житлові будівлі млн.грн. 2350,0 2350,0 100,0
6 Введення в експлуатацію житла тис.м.кв. 100,0 320,0 3,2р
7 Обсяг виконаних будівельних 

робіт
млн.грн. 1765,0 3612,0 2р,

8 Перевезено вантажів (всіма 
видами транспорту

тис.тонн 7515,0 7492,5 99,7

9 Вантажообіг млн.т.км. 2120,0 1773,9 83,7
10 Перевезено пасажирів  (всім 

видами транспорту)
млн. пас. 46,0 31,1 67,7

11 Пасажирооборот млн. пас. км. 1325,0 718,5 54,2
12 Роздрібний товарооборот млн.грн. 9343,0 12200,0 130,5
13 Середньомісячний роздрібний 

товарооборот  на 1 особу
грн. 3476,0 4464,9 128,4

14 Реалізовано послуг млн.грн. 7051,0 10575,0 149,9
15 Реалізовано послуг на 1 особу грн. 31477,0 46442,6 147,5
16 Експорт млн.дол.

США
103,5 146,6 141,6

17 Імпорт  млн.дол.
США

130,0 206,4 158,7

18 Зовнішньоторговельний оборот  млн.дол.
США

233,5 353,0 151,2

19 Кількість суб’єктів 
підприємництва

тис.одиниць 23,6 24,9 105,5

20 Чисельність працюючих у сфері  
підприємництва

тис.осіб 45,4 45,4 100,0

21 Надходження до міського 
бюджету

млн.грн. 770,0 868,0 112,7

22 Середньооблікова чисельність  
працівників 

осіб 71000 71000 100,0

23 Кількість зареєстрованих 
безробітних

осіб 1346 1258 93,5

24 Рівень безробіття % 0,8 0,8 -
25 Середньомісячна заробітна плата грн. 10162,0 12277,0 120,8


