
                                                                                                                                             Додаток  
                                                                                           
Аналіз досягнення поставлених  Цілей у сфері якості Тернопільської міської ради на 2021 рік

№
п/п

Назва цілі  (що 
потрібно зробити)

Які ресурси 
будуть 
потрібні

Відповідальн
ий
за досягнення

Термін 
досягнення

Кінцевий         
результат

1.

Провести 44 
внутрішніх 
аудити відповідно 
до «Програми 
проведення 
внутрішніх 
аудитів на 2021» 
рік від  26.02.2021

Затверджений 
розпорядженн
ям міського 
голови  
список 
посадових 
осіб які 
виконуватиму
ть функції 
внутрішніх 
аудиторів

Головний 
спеціаліст з 
питань 
управління 
якістю

Заступник 
міського 
голови-
керуючий 
справами,
уповноважени
й з питань 
системи 
управління 
якістю

Квітень-
серпень 
2021року

1.Проведено 32  
внутрішніх 
аудити у 
виконавчих 
органах ради, у 
головного 
спеціаліста з 
питань охорони 
праці, у старост 
сіл, що 
приєдналися. 
  За результатами 
проведених 
аудитів 
сформовано 35 
План-звітів.

2.Звіт міському 
голові про 
проведення 
внутрішніх 
аудитів у 2021 
році затверджено 
розпорядженням 
міського голови  
від 23.09.2021 
№196 «Про заходи 
щодо реагування 
на зауваження та 
рекомендації 
внутрішнього 
аудиту » 

2. Підготувати 
проект рішення 
виконавчого 
комітету про 
втрату чинності 
рішення 
виконавчого 
комітету «Про 
затвердження 
реєстрів» від 
12.06 2019 року № 
567 

 Проект 
рішення 
виконавчого 
комітету «Про 
затвердження 
реєстрів»

Оприлюдненн
я проекту 
рішення 
виконавчого 
комітету на 
сайті міської 
ради в розділі 
«Виконавчий 

Головний 
спеціаліст з 
питань 
управління 
якістю

Начальники
виконавчих 
органів

Березень-
червень
2021року

Рішення 
виконавчого 
комітету «Про 
затвердження 
реєстрів» від 
02.06.2021 №401 
в новій редакції



комітет»,» 
«Проекти 
рішень 
виконавчого 
комітету»  не 
пізніш як за 10 
робочих днів 
до дати  
розгляду з 
метою 
прийняття

3. Підготувати 
проект рішення 
виконавчого 
комітету «Про 
затвердження  
Цілей у сфері 
якості 
Тернопільської 
міської ради на 
2021 рік»

Проект 
рішення 
виконавчого 
комітету «Про 
затвердження  
Цілей у сфері 
якості 
Тернопільськ
ої міської 
ради на 2021 
рік»

Оприлюдненн
я проекту 
рішення 
виконавчого 
комітету на 
сайті міської 
ради в розділі 
«Виконавчий 
комітет» не 
пізніш як за 10 
робочих днів 
до дати  
розгляду з 
метою 
прийняття

Головний 
спеціаліст з 
питань 
управління 
якістю

Заступник 
міського 
голови-
керуючий 
справами,
уповноважени
й з питань 
системи 
управління 
якістю

Березень
2021року

Цілі у сфері якості  
Тернопільської 
міської ради на 
2021 рік, 
затверджені 
рішенням 
виконавчого 
комітету  від 
17.03.2021 №187

4.  Звітувати про 
роботу 
виконавчого 
органу за 2021 рік 
на засіданні 
виконавчого 
комітету, згідно 
встановленого 
графіку

Людські 
ресурси 
(персонал)

Начальники 
виконавчих 
органів

Заступники 
міського 
голови, згідно 
розподілу 
посадових 
обов’язків

Жовтень-
грудень 
2021 року

 Рішення 
виконавчого 
комітету  про 
взяття звітів  від 
01.12, 9.12 та 
15.12.2021.

5.
Розробити нові 
технологічні, 
інформаційні 
картки 

 Людські 
ресурси

Уповноважені 

Начальники 
виконавчих 
органів

Протягом 
2021 року

1.Погоджено та 
затверджено 
32 нових  
технологічних та 



адміністративних, 
неадміністративн
их послуг, внести 
зміни ( причина 
:зміни в структурі 
міської ради, 
законодавчій базі, 
нормативно - 
правовій 
документації )

з питань 
системи 
управління 
якістю у 
виконавчих 
органах 
згідно наказу 
керівника

 32 інформаційні 
картки.
2. Удосконалено 
231 інформаційну 
картку та 207 
технологічних 
карток (наприклад :
-управлінням 
організаційно- - 
виконавчої роботи 
внесені зміни до 8-ми 
ІК 10.03.2021, до 8-
ми ТК 15.03.2021;
- управлінням ЖКГ 
та Е ІК та ТК введено 
в дію з 20.09.2021, 
23.09.2021, 
14.07.2021 (всього до 
12); 
- управлінням 
стратегічного 
розвитку міста 
внесені зміни - в ІК 
04.06.20210 . В ТК 
03.06.2021 року ДДХ 
2-01-00 ,ДДХ 2-01-01 
,ДДХ 2-01-02)

6. Інформувати  про 
надання та 
надавати 
адміністративні, 
неадміністративні 
послуги жителям 
населених пунктів 
(сіл), які 
добровільно 
приєдналися або 
приєднаються до  
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади 

 Людські 
ресурси

Інформаційні 
листи, 
проведення 
семінарів-
навчань із 
залученням 
працівників 
ЦНАП, 
керівників 
виконавчих 
органів, сайт 
Тернопільськ
ої міської 
ради

Начальник 
ЦНАП

Начальники
виконавчих 
органів

Старости сіл

Заступники 
міського 
голови, згідно 
розподілу 
посадових 
обов’язків

Протягом  
2021року

 Актуальна 
інформація на 
сайті 
Тернопільської 
міської ради в 
розділах 
«Публічна 
інформація», « 
Громадянам», Е-
сервіси» сайт 
ЦНАП,  та ін.

7. Удосконалити 
паспорти  
процесів 
виконавчих 
органів ради, 
визначити 
критерії (не 
менше 3-
х)моніторингу та 
оцінки, що дадуть 
можливість 
об’єктивно 
оцінити 

 Людські 
ресурси

Уповноважені 
з питань 
системи 
управління 
якістю у 
виконавчих 
органах 
згідно наказу 
керівника

Начальники
виконавчих 
органів

Заступники 
міського 
голови, згідно 
розподілу 
посадових 
обов’язків

Січень-
листопад 
2021року

Затверджені 
заступниками 
міського голови, 
згідно розподілу 
посадових 
обов’язків, 
паспорти 
процесів
(два оригінали):
-нових -21;
-удосконалених -
39 ( наприклад:
 - удосконалено 14 



результативність 
процесу та 
розробити 
паспорти ще 
неописаних 
процесів

Зміни до 
нормативно – 
правової 
документації 

паспортів процесу 
23.02.2021управління
м організаційно- 
виконавчої роботи;
- удосконалених 
паспортів процесів та 
зареєстрованих в 
системі АСКОД – 15- 
управлінням ЖКГ та 
Е;
-удосконалено 8 
паспортів процесів  
26.03.2021-
управлінням 
надзвичайних 
ситуацій

8. Звітувати про 
виконання Цілей  
у сфері якості за 
2020 рік 

Людські 
ресурси

 Інформація 
про 
виконання 
поставлених 
Цілей у сфері 
якості 
виконавчими 
органами 
надана до 
01.12.2020 
року 

Начальники 
виконавчих 
органів

Головний 
спеціаліст з 
питань 
управління 
якістю

Лютий - 
березень
 2021 року

Розпорядження 
міського голови  
« Про 
аналізування 
функціонування 
системи 
управління 
якістю у 
виконавчих 
органах ради у 
2020 році» від 
11.11.2020 №249

Звіт міському 
голові  про 
виконання Цілей 
у сфері якості
Тернопільської 
міської ради за 
2020 рік від 
22.02.2021 
№106/04

9. Придбання 
«Мобільного 
кейсу 
адміністратора»
(цифрове 
обладнання, яке  
дозволяє 
обслуговувати 
людей вдома або 
в лікарні, 
мобільне 
віддалене робоче 
місце для роботи 
адміністраторів із 
валізою 
«Мобільний 
адміністратор»)

Кошти 
бюджету 
громади

Людські 
ресурси 
(персонал)

Начальник 
відділу 
«Центр 
надання 
адміністратив
них послуг»

До 
01.12.2021 Не виконано. 

Виконання 
перенесено на 
2022 рік



10. Вносити зміни та 
підтримувати в 
актуальному стані 
реєстри послуг, 
що надаються 
адміністраторами 
ЦНАП через 
віддалені робочі 
місця, 
територіальні 
підрозділи 

Аналіз послуг

 Проект 
рішення 
виконавчого 
комітету про 
внесення змін 
до рішення 
виконавчого 
комітету «Про 
затвердження 
переліків 
послуг, що 
надаються 
через Центр 
надання 
адміністратив
них послуг»

Начальник 
відділу 
«Центр 
надання 
адміністратив
них послуг»

До 
01.11.2021
 

До рішення 
виконавчого 
комітету від 
15.10.2020 року 
р.№ 793 «Про 
затвердження 
переліків послуг, 
що надаються 
через Центр 
надання 
адміністративних 
послуг» станом 
на 01.11.2021  
вносились зміни 
16 разів 
(наприклад: 
-додатки 1- 4 
викладенні в новій 
редакції відповідно 
до рішення ВК від 
29.09.2021 № 885; 
-в додатки 1, 3, 7, 8 
внесені зміни 
відповідно до 
рішення виконавчого 
комітету від 
06.05.2021 № 339;
-в додатки 1,3,7,8 
викладено в новій 
редакції відповідно 
до рішення ВК від 
31.03.2021 № 237 та 
ін.)

11. Збільшення 
кількості 
електронних 
послуг

Людські 
ресурси

Начальник 
відділу 
«Центр 
надання 
адміністратив
них послуг»

До 
01.11.2021

У зв’язку з 
отриманням доступу 
адміністраторів 
ЦНАП до Порталу 
Єдиної державної 
системи у сфері 
будівництва, 
кількість 
електронних послуг 
збільшилася з 27 до 
35.

12. Реконструкція 
туалетної кімнати 
у приміщенні 
ЦНАП для осіб з 
обмеженими 
можливостями 

Кошти 
місцевого 
бюджету 

Начальник 
відділу 
«Центр 
надання 
адміністратив
них послуг»

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 

До 
01.06.2021

Реконструкцію 
туалетної кімнати 
проведено у квітні 
2021 року



13. Пройти навчання 
у сфері 
бухгалтерського 
обліку 

Інформація 
про місце 
проведення 
навчання, 
вартість,
оплата за 
навчання, 
договір

Кошти 
місцевого 
бюджету 

Начальник 
відділу 
внутрішнього 
контролю

Заступник 
міського 
голови-
керуючий 
справами

Січень-
листопад 
2021 року

Взято участь у 
безкоштовних 
вебінарах на теми: 
«Індексація, 
працевлаштування 
інвалідів та резерв 
відпусток»-25,26,27 
січня 2021; «Зміни в 
заробітній платі 
2021: трудові 
книжки, КЗпП, 
Порядок 100»-
22,23,24 лютого 
2021; «Облік та 
амортизація 
основних засобів. 
Виробництво 
продукції та розподіл 
загально-виробничих 
витрат. Заробітна 
плата: неповний 
день, змінні графіки» 
01,02,03 березня 2021 
Папка НС 31-17

14. Подальше 
вдосконалення 
електронного 
документообігу 
для прискорення 
інформаційного 
обміну та 
контролю 
проходження 
документів

Кошти 
громади

Людські 
ресурси

 Начальник 
управління 
цифрової 
трансформації 
та 
комунікацій з 
засобами 
масової 
інформації

Начальник 
управління 
організаційно
-виконавчої 
роботи

Протягом 
2021 року

Враховуються 
пропозиції 
працівників міської 
ради , шо до 
вдосконалення 
системи 
електронного 
документообігу 
АСКОД ( надіслано 
лист керівникам 
виконавчих органів, 
окремим посадовим 
особам від 30.09.2021 
№191/16.2)

15. Забезпечення 
додатковою 
штатною 
одиницею

Зміни до 
штатного 
розпиту 
відділу

Начальник 
архівного 
відділу

Заступник 
міського 
голови - 
керуючий 
справами

До 
01.10.2021

Дану ціль 
перенесено на 
2022 рік

16. Звітувати на 
засіданні 
виконавчого 
комітету про 
дотримання 
виконавської 
дисципліни щодо 
реалізації завдань, 
визначених 
нормативно-

Щоквартальн
а інформація 
відділу 
звернень та 
контролю 
документообі
гу
управління 
організаційно
-виконавчої 

Начальник 
управління 
організаційно
-виконавчої 
роботи

Заступник 
міського 
голови-
керуючий 

1 раз в 
квартал 
у 2021році

Рішення виконавчого 
комітету «Про 
дотримання 
виконавської 
дисципліни, щодо 
реалізації завдань, 
визначених 
нормативно -
правовими актами, 
розпорядчими 
документами і 
власними 



правовими 
актами, власними 
контрольними 
документами та 
про стан розгляду 
скарг, 
депутатських 
звернень та 
інформаційних 
запитів   (1 раз в 
квартал) згідно
 Плану роботи 
виконавчого 
комітету ТМР на 
2021рік 
затвердженого 
рішенням ВК 
ТМР 16.12.2020 
рік № 93,
Настанови  у 
сфері якості ТМР
від 07.08.2019 
року(п.8.2.1)

роботи

Проект 
рішення 
виконавчого 
комітету ТМР
 « Про 
дотримання 
виконавської 
дисципліни»

справами контрольними 
документами, стан 
розгляду звернень та 
скарг» від 03.03.2021 
№135 ,  від 
21.07.2021 №581

17. Актуалізувати 
Зведену 
номенклатуру 
справ  
Тернопільської  
міської ради , 
затвердити 
індивідуальні 
номенклатури 
справ на 2021 рік 

Людські 
ресурси
(персонал)

Начальник 
Архівного 
відділу

Управління 
розвитку  
спорту та 
фізичної 
культури, 
відділ 
публічних за 
купівель, 
управління  
цифрової 
трансформації 
та 
комунікацій з 
засобами 
масової 
інформації 
,головний 
спеціаліст з 
питань 
охорони 
праці, 
головний 
спеціаліст з 
питань 
управління 
якістю, та 

До 
01.03.2021

року

Зведена 
номенклатура 
справ 
Тернопільської 
міської ради із 
змінами, 
індивідуальні  
номенклатури 
справ виконавчих 
органів, окремих 
посадових осіб у 
грудні 2021 року 
подані на 
затвердження ЕК.
Управління  
цифрової 
трансформації та 
комунікацій з 
засобами масової 
інформації  в 
індивідуальну 
номенклатуру 
справ вносило 
зміни- 11.01.2021, 
а управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури на 2021 
рік затвердило 
26.02.2021



інші 
виконавчі 
органи за 
потреби

18. Вносити зміни та 
оприлюднювати 
нову, актуальну 
інформацію на 
офіційному сайті 
міської ради   в 
розділи: «Міська 
влада 
«Управління, 
відділи», 
«Система 
управління 
якістю», 
«Громадянам», 
«Новини», «Е-
сервіси» та ін..

Лист-
звернення до 
начальника 
управління 
цифрової 
трансформаці
ї та 
комунікацій з 
засобами 
масової 
інформації

Начальники 
виконавчих 
органів ради

Начальник 
управління 
цифрової 
трансформації 
та 
комунікацій з 
засобами 
масової 
інформації

Заступники 
міського 
голови, згідно 
розподілу 
посадових 
обов’язків

До 
30.12.2021 
року

1.Відділ 
публічних за 
купівель - 
щомісячно в 
розділі « Фінанси 
громади», щодо 
планування 
закупівель у 2021 
році.
2. Управління 
розвитку  спорту 
та фізичної 
культури – в 
розділ « Міська 
влада» 
«Управління 
відділи», щодо 
змін в структурі, 
дані про 
підпорядковані 
установи. В 
розділ 
«Громадянам» 
щодо 
неадміністративн
их послуг.
3.Управлінням 
ЖКГ та Е в 
розділах
 " Новини, " 
«Комунальні 
підприємства» 
"Актуально", 
"ОСББ"протягом 
року.
4. Управління 
економіки 
промисловості та 
праці з початку 2021 
року -47 
оприлюднень та 
оновлень на сайті 
міської ради в 
розділах: «Доступ до 
публічної 
інформації», 
«Підприємництво», 
«Інвестиції», 
«Конкурси», 
«Програми», 
«Колективні 
договори» 



19. Створити сайти 
закладів освіти (у 
20 ЗДО, та 4 ПШ), 
підтримувати 
сайти в 
актуальному 
режимі

Бюджет 
громади
Людські 
ресурси

Начальник 
управління 
освіти і науки

Керівники 
закладів 
освіти

Протягом 
2021 року

Сайти активні  у 
всіх 44 закладах 
освіти

20. Забезпечити 
оновлення 
наборів відкритих 
даних у визначені 
терміни  з метою 
виконання ПКМУ 
від 21.10.2015 
року №835 (із 
змінами)

Доручення 
міського 
голови 

Інформація 
виконавчих 
органів 
(кадрові)

Начальники 
виконавчих 
органів ради

управління  
цифрової 
трансформації 
та 
комунікацій з 
засобами 
масової 
інформації 

Заступники 
міського 
голови, згідно 
розподілу 
посадових 
обов’язків

Протягом 
2021 року

Оприлюднені 
набори даних є 
достовірними, 
актуальними і 
повними на 
Порталі 
відкритих даних, 
згідно 
затвердженого 
«Переліку 
наборів даних 
Тернопільської 
міської ради, які 
підлягають 
оприлюдненню у 
формі відкритих 
даних» 
(періодичність їх 
оновлення) 
рішенням 
виконавчого 
комітету від 
16.09.2020 №693 
та з 02.08.2021 
відповідно до 
розпорядження 
міського голови «Про 
набори даних, що 
підлягають 
оприлюдненню у 
формі відкритих 
даних» від 02.08.2021 
№153 дані 
оприлюднюються

21 Оновлювати дані 
на інтерактивній 
карті реєстру 
комунального 
майна 
територіальної 
громади

Інформація 
виконавчих 
органів-
розпорядникі
в бюджетних 
коштів ТМР 
про наявність 
нерухомого 
майна на 
балансі

Людський 
ресурс

Начальник
управління 
обліку та 
контролю за 
використання
м 
комунального 
майна

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 

Протягом  
2021року

Інтерактивна 
карта реєстру 
комунального 
майна 
територіальної 
громади на сайті 
Тернопільської 
міської ради в 
розділі «Е - 
сервіси»



виконавчих 
органів ради

22.  Проведення 
капітальних  та 
поточних 
ремонтів 
адмінкорпусу в 
с.Курівці, 
вул.Коперніка,1 
Морозенка,7

Бюджет 
громади

Начальник
управління 
обліку та 
контролю за 
використання
м 
комунального 
майна

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради

Протягом  
2021року

Проведено 
капремонтів: будівля 
по вул.15 Квітня,3 
(150,0 тис.грн); 
будівля с.Кобзарівка, 
вул.Центральна,22 
(200 тис.грн.) 
поточний ремонт: 
будівля с.Кобзарівка, 
вул.Центральна,22 
(100 тис.грн); 

23. Зміна типу та 
найменувань 
закладів загальної 
середньої освіти 
комунальної 
форми власності

Бюджет 
громади

Державний 
бюджет

Проект 
рішення сесії 
міської ради 
щодо зміну 
типу та 
найменувань 
комунальних 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти  

Проект 
рішення 
виконавчого 
комітету щодо 
затвердження 
мережі 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти

Начальник 
управління 
освіти і науки

Протягом 
2021 року

Рішення сесії від 
23.07.2021 № 8/7/21 
«Про внесення змін в 
рішення 
Тернопільської 
міської ради від 
26.06.2020 № 7/51/17 
«Про 
перейменування 
закладів освіти та 
затвердження 
Статутів» Рішення 
ВК від 22.09.2021 № 
851«Про 
затвердження мережі 
закладів дошкільної, 
загальної середньої та 
позашкільної освіти 
Тернопільської 
міської ради на 2021-
2022 навчальний рік»



24.
Забезпечити 
оздоровлення 
дітей пільгових 
категорій (до 100 
дітей).

Бюджет 
громади

Проект 
рішення 
виконавчого 
комітету щодо 
організації 
оздоровлення 
дітей 
пільгових 
категорій, 
проекти 
наказів 
управління 
освіти і науки

Начальник 
управління 
освіти і науки, 
керівники 
ЗЗСО, ТЗ ТМР 
ЦТДЮ

Протягом 
2021 року

Оздоровлено 100 
дітей пільгових 
категорій за 
рахунок коштів 
місцевого 
бюджету. Накази 
управління освіти 
і науки: 1. Від 
19.04.2021 № 116 
«Про організацію 
підготовки 
літнього 
оздоровлення та 
відпочинку у 2021 
році учнів ЗЗСО з 
числа дітей, що 
потребують 
особливої 
соціальної уваги 
та підтримки» 2. 
Від 08.06.2021 № 
178 «Про 
оздоровлення та 
відпочинок дітей 
в ДПОК 
«Лісовий» с. 
Скоморохи, 
Чортківського 
району, 
Тернопільської 
області за кошти 
місцевого 
бюджету у 2021 
році». 3. Від 
29.06.2021 № 223 
«Про 
оздоровлення та 
відпочинок дітей 
в ДПОК 
«Лісовий» с. 
Скоморохи, 
Чортківського 
району, 
Тернопільської 
області за кошти 
місцевого 
бюджету у 2021 
році»

25. Нарахування і 
вручення 
щомісячних 
іменних стипендій 
міського голови 
у17-ти номінаціях 

Інформація 
керівників 
комунальних 
закладів 
освіти про  
обдарованих 

Начальник
управління 
освіти і науки

Заступник 
міського 

Протягом 
2020 року

Рішення ВК від 
01.07.2021 № 550 
«Про нагородження 
випускників закладів 
загальної середньої 
освіти» Відповідно 
до спільного наказу 
управління освіти і 



( до 50 учнів) 
обдарованим 
дітям та по 
номінації 
«Кращий учень» 
(для учнів 5-11 
класів ЗЗСО, 
ЗПО); для учнів 
11 класів – «ЗНО 
– 200 балів»

учнів, які 
стали 
переможцями 
олімпіад, 
інтелектуальн
их конкурсів 
для розгляду 
на комісії

Бюджет 
громади
 
Проект 
рішення сесії 
міської ради 
щодо 
призначення 
іменних 
стипендій в 
галузі освіти 
для 
обдарованих 
дітей

голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради

науки від 08.09.2021 
№ 305 та управління 
культури і мистецтв 
від 08.09.2021 № 
408/03 «Про виплату 
іменних стипендій 
Тернопільської 
міської ради в галузі 
освіти для 
обдарованих дітей» 
Іменні стипендій 
міського голови 
вручені: - 
обдарованим дітям - 
49 учням; - кращий 
учень – 48 учням; - 
«ЗНО – 200 балів» - 7 
учням.

26. Встановити 
системи пожежної 
безпеки у 4-х 
закладах загальної 
середньої освіти 

Бюджет 
громади

Управління 
освіти і науки

Протягом 
2021 року

Встановлена системи 
пожежної безпеки у 
2-х закладах 
загальної середньої 
освіти та 4 -х 
закладах дошкільної 
освіти

27. Забезпечення 
щорічного 
проведення 
туберкуліно -
діагностики серед 
дитячого 
населення віком 
від 4 до 14 років

Кошти з 
міського 
бюджету
 
Комплексна 
програма 
"Здоров‘я 
громади" на 
2019-2021 
роки

Начальник 
відділу 
охорони 
здоров’я та 
медичного 
забезпечення 

КНП 
«Тернопільсь
ка міська 
дитяча 
комунальна 
лікарня» 
КНП 
«Тернопільсь
ка міська 
дитяча 
комунальна 
лікарня» 
КНП «Центр 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги»

Протягом  
2021 року

На придбання 
туберкуліну для 
забезпечення 
щорічного 
проведення 
туберкуліно -
діагностики серед 
дитячого 
населення віком 
від 4 до 14 років 
заплановано 
490,0 тис.грн., 
направлено 321,0 
тис.грн., за 
виділені кошти 
придбано 10998 
доз туберкуліну.



28. Впровадження 
медичних 
інформаційних 
систем та 
технологій 

Інформатизація 
сектору охорони 
здоров’я

Бюджет 
громади 

Начальник 
відділу 
охорони 
здоров’я та 
медичного 
забезпечення 

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради

Протягом 
2021 року

Понад 80 % 
комп’ютеризован
о структурних 
підрозділів 
закладів охорони 
здоров’я.
Закуплено та 
встановлено нове 
потужне серверне 
обладнання.
Впроваджено
Медичні
Інформаційні
Системи
«УкрМедСофт»
для роботи в 
е-Неаlth та НСЗУ.
Весь медичний 
персонал закладів
Отримав
Електронні
цифрові підписи 

(ЕЦП);
-заклади 
зареєстровано в 
електронній 
системі охорони 
здоров’я е-Неаlth;
- укладено
договори з НСЗУ.

29. Забезпечення 
учасникам 
АТО/ООС 
медичною 
допомогою, в 
тому числі 
медичне 
обстеження та 
лікування, 
безоплатний та 
пільговий відпуск 
лікарських засобів 
за рецептами 
лікарів, 
реабілітаційне 
лікування

Кошти  
місцевого 
бюджету 

Людські 
ресурси 
(персонал)

Начальник 
відділу 
охорони 
здоров’я та 
медичного 
забезпечення 

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради

Протягом 
2021 року

На покращення 
медичної 
допомоги 
учасникам АТО 
та членам їх 
сімей на 2019 - 
2021 роки 
заплановано по 
програмі 6133,0 
тис.грн., 
направлено 
4131,52 тис.грн. 
За виділені кошти 
в стаціонарних 
лікувальних 
закладах 
проліковано 214 
учасникам АТО, 
виписано 2388 
пільгових 
рецептів та 
надано 
зубопротезну 
допомогу 276 



учасникам АТО.
30. Затвердження 

містобудівної 
документації-
генеральні плани 
населених пунктів 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади

Рішення 
міської ради 
від 22.11.2018
року №7/30/15

Начальник 
управління 
містобудуван
ня, 
архітектури та 
кадастру

Протягом 
2021року 
по мірі 
готовності 
та 
підготовки 
відповідни
х проектів 
рішень

1.Генеральний план 
села Курівці 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади, 
затверджений 
рішенням міської 
ради від 29.01.2021 
№8/3/8 
2.Генеральний план 
села Чернихів 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади, 
затверджений 
рішенням міської 
ради від 29.01.2021 
№8/3/7; 3. 
Генеральний план 
села Кобзарівка 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади, 
затверджений 
рішенням міської 
ради від 05.03.2021 
№8/4/44; 4. 
Генеральний план 
села Малашівці 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади, 
затверджений 
рішенням міської 
ради від 
05.03.2021№8/4/43.

31. «Внесення змін до 
детального плану 
території 
обмеженої вул. 15 
Квітня, вул. Ак. 
Сахарова, вул. 
Корольова, 
Підволочиське 
шосе (мікрорайон 
№6)».

Рішення 
виконавчого 
комітету 
30.09.2020
року
№728

Начальник 
управління 
містобудуван
ня, 
архітектури та 
кадастру

I квартал
2020року

Перенесено на 
2022 рік

32. Затвердити 
«Детальний план 
території, 
обмеженої вул. М. 
Грушевського, 
парк ім. 
Шевченка, вул. 
Білецька, вул. С. 
Наливайка, вул. А. 
Чехова, вул. С. 

Рішення 
виконавчого 
комітету  від 
09.09.2020
року №635

Начальник 
управління 
містобудуван
ня, 
архітектури та 
кадастру

I квартал
2020року

Прийнято 
рішення міської 
ради від 
03.09.2021 
№8/9/05



Крушельницької, 
вул. Б. 
Хмельницького, 
віл. Руська, вул. 
Кардинала 
Сліпого, вул. 
Листопадова 
(мікрорайони 
«Історичний 
центр», Новий 
Світ» житлового 
району 
«Центральний») в 
м. Тернополі»;

33. Моніторинг 
виконання Плану 
Стратегічного 
розвитку 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади до 2029 
року

Інформаційні 
ресурси

Проект 
рішення 
тернопільсько
ї міської ради

Начальник 
управління 
стратегічного 
розвитку

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 

До
01.12.2021

Протягом року 
здійснювався 
моніторинг 
виконання Плану 
Стратегічного 
розвитку 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади до 2029 року

34. Розширення 
партнерських 
стосунків з 
іноземними 
містами, 
підписання угоди 
про партнерство 
та побратимство з 
одним містом

Наміри 
співпраці, 
домовленість, 
оформлення 
угоди про 
партнерство

Начальник 
управління 
стратегічного 
розвитку

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
..

До 
03.10.2021

Започаткована 
співпраця з 
німецьким районом 
Бауцен, делегація 
району на чолі з 
мером відвідала 
Тернопіль під час 
святкування Дня 
міста 27- 29 серпня 
2021року та взяла 
участь у ряді робочих 
зустрічей в установах 
Тернополя з метою 
налагодження 
співпраці 
Інформація на 
сайті міської ради  
в розділі 
« Міста-партнери 
та побратими»

35. Розміщення 
соціальної 
реклами на 
місцевому рівні 
(на 5-ти 
білбордах)з 
метою 
інформування 
мешканців міста 
про суспільно 

Кошти 
Програми 
розвитку 
міжнародного 
співробітницт
ва і туризму 
Тернопільськ
ої міської 
територіально
ї громади

Начальник 
управління 
стратегічного 
розвитку

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 

До 
01.10.2021

Протягом року 
було розміщено 
соціальної 
реклами на 
місцевому рівні з 
метою 
інформування 
мешканців міста 
про суспільно 
корисні цілі на 



корисні цілі щодо 
прибирання за 
домашніми 
тваринами, 
проведення 
просвітницької 
роботи серед 
населення з 
питань здорового 
способу життя, 
популяризувати 
загальнолюдські 
цінності, 
виховувати 
шанобливе 
ставлення до 
культурної 
спадщини 
України та міста,  
та інше…

виконавчих 
органів ради 

452 білбордах і 
305 сіті-лайтах

36. Позиціонування 
міста на 
міжнародних 
подіях. Участь в 
10 міжнародних 
виставках, 
збільшення 
туристичного 
потоку на 5%

Кошти 
Програми 
розвитку 
міжнародного 
співробітницт
ва і туризму 
Тернопільськ
ої 
міської 
територіально
ї громади, 
укладені 
угоди про 
участь

Начальник 
управління 
стратегічного 
розвитку

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 

До 
01.09.2020
року

11.05 – участь у 
туристичній виставці 
UITT-2021 у м. Києві 
09.06 – участь в 
інвестиційному 
форумі 
«Тернопільщина: 
кластер 
можливостей» (ТПП, 
м. Київ) 16-20.06 – 
участь в 8 
Міжнародному 
мистецькому 
фестивалі Ї 27.07-
02.08 – участь в 
Фестивалі «Файне 
місто» 6-7.08 – 
участь у фестивалі 
«Бандерштат» 24-
28.08 – участь в 
святкуванні Дня 
Незалежності, Дня 
міста, Чемпіонату 
світу з водно 
моторного спорту 26-
29.08 – участь в 
фестивалі «Не святі 
горшки ліплять» 
27.09 – святкування 
Дня туризму: 
екскурсія «Історичне 
люстерко», хода-
переберія «Історія 
поруч» .

37. Розвиток 
туристичної 
інфраструктури та 
рекламно -
промоційної 
діяльності

Кошти 
Програми 
розвитку 
міжнародного 
співробітницт

Начальник 
управління 
стратегічного 
розвитку

Заступник 

До
01.10.2021
року

Протягом лютого -
березня 2021 року з 
приводу відкриття 
виробництва у місті 
Тернополі 
відбувалися зустрічі 
з представниками 



ва і туризму 
Тернопільськ
ої міської 
територіально
ї громади, 
кошти 
інвесторів

міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 

компанії Monks 
International. Було 
досягнуто 
домовленості про 
відкриття 
підприємства даної 
компанії у нашому 
місті. 14 квітня – 
відкриття 
представництва 
групи компаній 
Synergy Universe в 
Тернополі. 28 квітня 
– підписання угоди 
про довгострокову 
оренду виробничих 
площ у Тернополі 
компанією «Монкс 
Інтернешнл» 6 
серпня – зустріч з 
представниками 
німецької компанії 
Ederspacher з 
приводу діяльності в 
індустріальному 
парку Тернопіль

38. Купити соціальне 
житло (1-у 
квартиру)для 
тимчасового 
проживання дітей 
сиріт,дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування

Субвенція з 
державного 
бюджету

Начальник 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 

До 
01.11.2021

року

Куплено  одну 
квартиру для  
тимчасового 
проживання дітей 
сиріт, дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування

39. Реалізація заходів 
ініціативи 
ЮНІСЕФ 
«Громада дружня 
до дітей та 
молоді»

В межах 
кошторисних 
призначень

 Начальник 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

До 
01.11.2021
року

У 54-х заходах, 
взяли участь 3200 
дітей

40. Проведення 
екскурсій, 
мандрівок, 
походів для дітей 
та молоді 
пільгових 
категорій , що 
потребують 
особливої 
соціальної уваги 
та підтримки

Бюджет 
громади

Рекламні 
буклети

Людський 
ресурс

Управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей 

 Управління 
освіти і науки

До 
01.11.2021
року

Проведено 25 
заходів,  залучено 
1850 дітей

Рішення ВК від 
02.06.2021 № 411 
«Про організацію 
літнього 
відпочинку учнів 



Забезпечення 
санаторно-
курортними 
путівками 
організація 
пришкільних 
таборів охоплено 
до 5000 осіб

закладів освіти у 
2021 році»

41. Контроль та 
координація 
будівництва 
трампліну для 
лижного 
фрістайлу по вул. 
Генерала М. 
Тарнавського в м. 
Тернополі»

Кошти 
міського 
бюджету

Проектна 
документація

Людські 
ресурси

Начальник 
управління 
розвитку 
спорту та 
фізичної 
культури 

КЗ СДЮСШ 
«Екстрім»  

Протягом 
2021 року

02.04.2021 Здійснено 
авансовий платіж 
згідно рахунку №1 
від 02.04.2021 до 
договору №1 від 
15.01.2020 для 
придбання 
будівельних 
матеріалів, 
поребриків, 
штучного покриття 
імітування снігу, 
подушки для 
приземлення червень 
2021 Звітування по 
оплаченому 
авансовому платежу 
згідно Акту №2 
приймання 
виконаних 
будівельних робіт 
червень 2021 
Здійснено оплату за 
виконані роботи 
згідно Акту №3 
приймання 
виконаних 
будівельних робіт 
08.07.2021 
Виготовлено Дозвіл 
на виконання 
будівельних робіт № 
ТП012210702734 
вересень 2021року 
Здійснено оплату за 
виконані роботи 
згідно Акту №4 
приймання 
виконаних 
будівельних робіт 
20.10.2021 
Підписання 
Додаткової угоди № 
8 до договору №1 від 
15.01.2020, в зв’язку 
із зміною 
функціоналу 
трампліна листопад 
2021року здійснено 
оплату за виконані 
роботи, згідно Акту 
№5 приймання 
виконаних 
будівельних робіт НС 
21-62 НС 21-32



42. Придбання 
обладнання КЗ 
ДЮСШ№1,№2,
ДЮСШ з футболу 
та інших видів 
спорту, ДЮСШ з 
греко-римської 
боротьби, КЗ 
«Екстрім»)

Кошти 
місцевого 
бюджету

Начальник 
управління 
розвитку 
спорту та 
фізичної 
культури 

Протягом 
2021року

ДЮСШ «ФАТ» 
Косарка ALLETT 
Regal 36 Cylinder 
Mower Кільця 
тренувальні С-0815-
50 Конус С-5431 
Палки гімнастичні FI-
2025-1,5 
Балансувальна 
платформа FI-1924 
Балансувальна 
подушка FI-4272 
Фішки С-4346 Гуми 
для підтягувань 
Тактична дошка Swift 
Миша бездротова А4 
Tech Fstyler FG20 
(Grey), уловлююча 
сітка 10м*4м*2шт. 
Мотокоса Садко 43 
Datavideo CAP-2 
пристрій відео 
захвату М'ячі 
футбольні (Puma 
teamFinal 21) Вишка 
модульної (6-ти 
метрової пересувної) 
Kомпресора WERK 
VBM-50N 
Бензоповітродув EBV 
260 Прапор Банер 
Комплект форми для 
воротарів бірюзово-
чорний д/р ZAMORA 
VI (шорти, футболка, 
гетри) 102248.725 (S) 
Комплект 
воротарської форми 
бірюзово-чорний д/р 
ZAMORA VI (шорти, 
футболка, гетри) 
102248.725 (M) Гетри 
футбольні PREMIER 
400228.201 (M) 
Рюкзак DIAMOND II 
(текстильна 
поверхня) 400235.100 
Шапка зимова 
400360.100 (SR) 
Гетри футбольні 
PREMIER 400228.102 
(M) Рюкзак з друком 
2+0 КДЮСШ з греко-
римської боротьби» 
1.Спортивні канати 
2.П’ядестал 3.Банер і 
каркас 4.Крісла 
офісні 5.Принтер 
6.Обігрівач масляний 
7.Борцівки, кросівки, 
спортивна форма 
КДЮСШ з ігрових 
видів спорту 
Обігрівач 
інфрачервоний Edler 



EDHT-6643 Решітка 
металева на вікно 
(1430*2710) Банер 
Інформаційна дошка 
Прапори Підйомник 
для прапорів

43. Залучити 
населення 
сіл(громад), які 
добровільно 
приєдналися до 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади, до участі 
та проведенні  
різних заходів 

Кошти 
місцевого 
бюджету

Людські 
ресурси

Начальник 
управління 
розвитку 
спорту та 
фізичної 
культури

Начальник
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

До кінця 
2021року

1.Управлінням 
сім’ї, молодіжної 
політики та 
захисту дітей 
залучено 105 дітей, 
які опинились в 
складних життєвих 
обставинах, до участі 
в заходах.

2.Управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури залучає 
населення сіл 
(громад),які 
добровільно 
приєдналися до 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади, до участі та 
проведенні заходів: 
Тренування онлайн 
«Get up» Спортивний 
онлайн челендж «Я 
вмію так… А ти?» 
«Проект 
WELLNESS» курс 
відео лекцій про 
здоровий та активний 
спосіб життя 
Танцювальні он-лайн 
тренування «Танцюй 
з нами» «TERNOPIL 
HOCKEY CLASSIC-
2021» «Галицькі 
моржі» «Закохані у 
біг» Кубок Генерала 
УПА Романа 
Шухевича «Нумо, 
дівчата!» «Здорові та 
активні» Дитячі 
велоперегони 
«Вишивані віражі» 
Легкоатлетичний 
забіг до Дня 
вишиванки 
«Вишивана озеряна» 
Телевізійний проєкт 
«Танцювальний 
фестиваль 2021» 
Дитячий 
легкоатлетичний 
забіг «RunDay Junior» 
Спортивні забави з 
нагоди 
Міжнародного дня 



захисту дітей 
Змагання з 
велосипедного 
спорту «Круті віражі» 
Всеукраїнський 
фізкультурно-
оздоровчого заходу 
серед учнів «Рух – це 
здорово!» в м. 
Тернополі з нагоди 
святкування Дня 
захисту дітей» 
Легкоатлетичний 
оздоровчий забіг 
Цикл спортивно-
масових заходів 
«Олімпійський день 
2021» Змагання з 
велосипедного 
спорту крос-кантрі 
«LEMON RACE» 
Цикл спортивних 
змагань «Beach 
Games Ternopil 2021» 
Цикл спортивно-
масових заходів 
«Літні розваги» 
Турніри з видів 
спорту серед 
аматорських команд 
«Олімпійський 
вікенд» Змагання з 
велосипедного 
спорту «Круті віражі» 
Турнір з пляжного 
волейболу «Кубок 
Незалежності» ХХV 
ювілейний 
легкоатлетичний 
пробіг 
«Тернопільська 
Озеряна – 2021»

44. Проведення  
близько 30 
змагань та 
турнірів, в тому 
числі
Чемпіонату світу 
з веслування на 
човнах 
«Драконах»2021
рік

Кошти 
місцевого 
бюджету

Людські 
ресурси

Начальник 
управління 
розвитку 
спорту та 
фізичної 
культури

До 01.10. 
2021

Заходи, які відбулися: 
- 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.

45. Організувати, 
взяти участь у 
проведенні 
фестивалів;
великих 
культурних 
подій 
(конкурсів, 
музично, кіно 
фестивалів);
проведення 
культурно-
мистецьких 
заходів з нагоди 
державних та 
міських свят(150 
заходів)

Кошти  
місцевого 
бюджету

Начальник 
управління  
культури та 
мистецтв

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради

Протягом 
2021 року

У 2021 році 
проведено 429 
культурно – масових 
заходів , основні з 
них: - про 
проведення в 
м.Тернополі Дня 
Соборності (наказ 
№08/03 від 
20.01.2021); - про 
заходи з нагоди 7-ї 
річниці вшанування 
Героїв Небесної 
Сотні (наказ №23/03 
від 16.02.2021); - про 
відзначення 207-ї 
річниці від дня 
народження 
Т.Шевченка (наказ 
№30/03 від 
03.03.2021); - про 
відзначення 150-ти 
річчя від дня 
народження 
Л.Українки (наказ 
№40/03 від 
22.03.2021); - про 
відзначення дня 
добровольця (наказ 
№41/03 від 
29.03.2021); - про 
відзначення 481-ї 
річниці першої 
згадки про Тернопіль 
(наказ №43/03 від 
01.04.2021); - про 
організацію акції 
вручення медалів 
«Народжений в 
Тернополі» з нагоди 
дня заснування 
м.Тернополя (наказ 
№44/03 від 
05.04.2021); - про 
організацію виставки 
Євгена Удіна (наказ 
№47/03 від 
14.04.2021); - про 
організацію та 
проведення реквієму 
до 35-ї річниці 
Чорнобильської 
аварії (наказ №50/03 
від 22.04.2021); - про 
організацію та 
проведення Дня 



пам’яті та 
примирення (наказ 
№53/03 від 
29.04.2021); - про 
організацію та 
проведення заходів 
до Дня Європи (наказ 
№56/03 від 
05.05.2021); - про 
організацію концерту 
переможців 
Міжнародного 
фестивалю-конкурсу 
«Я там, де є 
благословіння» 
(наказ №63/03 від 
19.05.2021); - про 
відзначення Дня 
Героїв (наказ №66/03 
від 19.05.2021); - про 
організацію 
концертних програм 
до Дня Незалежності 
та Дня Міста (наказ 
№70/03 від 
26.05.2021); - про 
організацію першого 
фестивалю дитячої 
творчості «Весь світ 
в очах дитини» 
(наказ №71/03 від 
27.05.2021)і.т.д.

46. Поповнення 
бібліотечних 
фондів у 2021 
році не менше як  
на 250 одиниць

Кошти  
місцевого 
бюджету

Начальник 
управління  
культури та 
мистецтв

Протягом 
2021 року

Відповідно до 
Програми розвитку 
культури і мистецтв 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади на 2020-2022 
роки» поповнено 
бібліотечний фонд на 
2144 од.

47. Підготувати 
заходи щодо 
вшанування та 
увіковічнення 
пам’яті видатних 
співаків, 
музикантів, 
художників, 
представників 
інших видів 
мистецтв,  імен 
відомих людей 
міста «Нові 
імена Алеї 
Зірок»

Проект 
рішення 
виконавчого 
комітету 

Договір із 
скульптором 
щодо 
виготовлення 
художнього 
твору - макету 
зірок

Начальник 
управління  
культури та 
мистецтв

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради

До 
01.09.2021
року

Про організацію 
концерту Станіслава 
Лопушинського в 
м.Тернополі (наказ 
№80/03 від 
10.06.2021); 
Відповідно до 
рішення виконавчого 
комітету від 
21.07.2021 р. № 589 
«Про вшанування 
імен відомих людей 
міста Тернополя 
«Нові імена Алеї 
Зірок» із змінами та 
доповненнями. 
Поповнено у 2021 
році «Алею Зірок» на 
вулиці Сагайдачного 
зірками з іменами: - 
Зірка Героям 
Чорнобиля; - 
Герману Олегу 



Михайловичу - 
українському 
науковцю, 
письменнику, 
громадському 
діячеві, члену 
Національної Спілки 
письменників 
України, 
Національної Ліги 
українських 
композиторів, Премії 
імені братів Богдана і 
Левка Лепких, 
Заслуженому діячеві 
мистецтв України; - 
Феленчаку Василю 
Андрійовичу - 
українському 
музиканту, 
диригенту, 
засновнику і 
художньому 
керівнику 
Галицького 
муніципального 
камерного оркестру, 
Народному артисту 
України; - Патріарху 
Святославу Шевчуку 
- Главі Української 
Греко католицької 
церкви

48. Організувати 
супровід осіб, з 
інвалідністю по 
зору та слуху з 
залученням 
працівників 
виконання 
громадських робіт 
з міжрайонного 
центру зайнятості 
(28-осіб)

Кошти 
місцевого 
бюджету

Людські 
ресурси 
(персонал)

Начальник 
управління  
соціальної 
політики

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради

До 
01.06.2021 
року

Здійснено 
супровід осіб, з 
інвалідністю по 
зору та слуху з 
залученням 
працівників на 
виконання 
громадських 
робіт з 
міжрайонного 
центру зайнятості 
(22 особи)

49. Надати соціальні 
послуги 
фізичним 
особам, які 
перебувають у 
складних 
життєвих 
обставинах та 
особам з 
інвалідністю

Кошти 
місцевого 
бюджеті 

Співпраця з 
приватним 
сектором, 
неприбуткови
ми та 
неурядовими 
організаціями

Начальник 
управління  
соціальної 
політики

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради

Протягом
2021 року

Надано 95 584 
соціальні послуги 
фізичним особам, 
які перебувають у 
складних 
життєвих 
обставинах та 
особам з 
інвалідністю 

Видавати Протокольне Начальник Протягом 21 особі 



50. щомісячну 
доплату до 
пенсії особам, на 
яких 
поширюється 
статус ветеранів 
ОУН-УПА у 
розмірі 500 грн. 
(в межах 1000 
осіб)
Підтримка членів 
сімей загиблих 
(померлих) 
учасників 
бойових дій, 
учасників 
добровольців  під 
час 
безпосередньої 
участі в   
АТО/ООС(1200ос
іб)

доручення 
міського 
голови від 
09.10.2018 
року № 64

Кошти 
місцевого 
бюджету

управління  
соціальної 
політики

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради

2020 року щомісячно 
здійснювалась 
доплата до пенсії 
850 грн. 63 
членам сімей 
загиблих 
(померлих) 
учасників 
бойових дій 
АТО/ООС 
надавалась 
щомісячно 
допомога 850 грн.

51. Забезпечити  
виконання 
бюджету міста 
Тернополя у 2021 
році на 95 %

Висновки 
постійних 
комісій 
міської ради

Рішення 
міської ради 
«Про бюджет 
м.  Тернополя 
(громади) на 
2021рік»

Начальник 
фінансового
управління 

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради

Постійна 
комісія 
міської ради з 
питань 
бюджету та 
фінансів

Протягом
2021року

Аналіз 
фінансування – 
виконання 
бюджету міста у 
2021 році 
виконано : - по 
доходах на 
101,2%; - по 
видатках на 
96,8%.

52. Продовжувати 
реалізацію 
проєкту 
«Відкритий 
бюджет».
Оприлюднювати 
інформацію про 
рішення міської 
ради щодо 
використання 
коштів бюджету

Людські 
ресурси

Начальник 
фінансового
управління 

Начальник 
управління  
цифрової 
трансформації 
та 
комунікацій з 
засобами 
масової  
інформації

Протягом
2021року

На сайті міської 
ради в розділі 
«Фінанси 
громади», 
підрозділ 
«Відкритий 
бюджет» 
розміщені 
матеріали щодо 
інфографіки 
виконання 
бюджету міста 
(громади) за 



2020рік, бюджету 
міської громади 
на 2021 рік. 
Розділ «Бюджет 
громади» 
доповнено 
новими 
підрозділами, 
зокрема, в 
підрозділі 
«Бюджетні 
слухання» 
наведено 
візуалізацію 
проєкту бюджету 
на 2021-2022 
роки, виконання 
бюджету за 2020 
рік та бюджету 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади на 2021 
рік та ін.

53. Організувати 
проведення  
онлайн  -
практикуму  щодо 
особливостей 
електронного 
декларування у 
2021 році та змін у 
антикорупційному 
законодавстві 
України( участь 
візьмуть до 60 
осіб)

Лист –
звернення  на 
ім’я 
виконавчого 
директора 
Тернопільськ
ого 
регіонального 
відділення 
Асоціація 
міст України

Начальник 
відділу 
взаємодії з 
правоохоронн
ими 
органами, 
запобігання 
корупції та 
мобілізаційно
ї роботи

Березень
2021року

18 березня2021 
року з 
працівниками 
ТМР проведений 
онлайн-
практикум щодо 
особливостей 
електронного 
декларування у 
2021 році щодо 
змін у 
антикорупційном
у законодавстві 
України – взяли 
участь 520 осіб

54. Забезпечити 
вчасну оплату 
послуг з 
експлуатаційно-
технічного 
обслуговування 
апаратури 
оповіщення ТФ 
ПАТ 
«Укртелеком» м. 
Тернопіль, 
«НВП «ОЗОН 
С»

Кошти 
місцевого 
бюджету

Рішення 
міської ради 
від 22.11. 
2018року № 
7/30/20
«Про 
затвердження 
Програми 
захисту 
населення і 

Начальник 
управління 
надзвичайних 
ситуацій

Заступник 
міського 
голови-
керуючий 
справами

До 
01.12.2021

Підтримання 
системи 
оповіщення в 
робочому стані на 
території 
Територіальної 
міської громади. 
Вчасна оплата 
згідно наданих 
рахунків – актів 
здійснюється 
відділом 
фінансового 
обліку та 



території 
Тернопільськ
ої міської 
територіально
ї громади від 
надзвичайних 
ситуацій 
техногенного 
та природного 
характеру на 
2019-2022 
роки»

забезпечення. 
Договір № 36 від 
26.02.2021 року

55. Накопичення 
матеріального 
резерву для 
запобігання та 
ліквідації  
надзвичайних 
ситуацій 
техногенного та 
природного 
характеру, їх 
наслідків на 
території 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади

 Рішення 
міської ради 
від 22.11. 
2018року № 
7/30/20
«Про 
затвердження 
Програми 
захисту 
населення і 
території 
Тернопільськ
ої міської 
територіально
ї громади від 
надзвичайних 
ситуацій 
техногенного 
та природного 
характеру на 
2019-2022 
роки» 
 Кошти 
міського 
бюджету

Начальник 
управління 
надзвичайних 
ситуацій

Заступник 
міського 
голови-
керуючий 
справами

Грудень
2021 року

Згідно з Табелем 
термінових та 
строкових 
донесень з питань 
цивільного захисту 
(Форма 10/1) 

56. Забезпечення 
проведення «Дня 
цивільного 
захисту» та 
«Тижня безпеки 
дитини», 
проведення 
міських зборів, 
змагань юних 
рятувальників 
«Школа 
безпеки» ( 10 
заходів)

Кошти 
місцевого 
бюджету

Начальник 
управління 
надзвичайних 
ситуацій

До 
01.12.2021 

12.03.2021 р. на 
базі державного 
професійно -  
технічного 
навчального 
закладу 
«Тернопільське 
вище професійне 
училище сфери 
послуг та 
туризму» для 
керівників 
професійно -
технічних 
училищ та 
відповідальних 



осіб з питань 
цивільного 
захисту 
проведено 
показове 
об’єктове 
тренування з 
питань 
цивільного 
захисту

57. Облаштування 
місця очікувань 
громадян  
засобами 
охолодження 
повітря 
(кондиціонерами)

Лист - 
звернення
до заступника 
міського 
голови - 
керуючого 
справами

Кошти 
місцевого 
бюджету

Начальник 
управління 
державної 
реєстрації

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради

До
01. 05.2021 

Встановлені  в 
квітні засоби 
охолодження 
повітря 
кондиціонери -
2шт

58. Встановлення 
рекламного
 (сенсорного) 
інтерактивного 
інформаційного 
терміналу (1шт.)

Лист - 
звернення:
- до 
заступника 
міського 
голови  -
керуючого 
справами;
- до 
начальника 
управління 
цифрової 
трансформації 
та 
комунікацій з 
засобами 
масової 
інформації

Кошти 
місцевого 
бюджету

Начальник 
управління 
державної 
реєстрації

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради

До 
31.12.2021 

Не досягнуто. 
Ціль перенесено 
на 2022 рік



59.  Впровадити  на 
сайті  міської ради 
(розділ Е-сервіси) 
попередній 
(повторний)
ONLINE запис 
суб’єктів 
звернення на 
прийом до 
посадових осіб, 
реєстраторів 
управління 
державної 
реєстрації

Лист-
звернення:
- заступнику 
міського 
голови -
керуючому 
справами;
- до 
начальника 
управління 
цифрової 
трансформації 
та 
комунікацій з 
засобами 
масової 
інформації

Начальник 
управління 
державної 
реєстрації

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради

До 
31.12.2021  

Доступний 
електронний 
сервіс:  
 - на сайті 
Тернопільської 
міської ради в 
розділі «Е- 
сервіси», 
«Онлайн -заявка 
на отримання 
послуги в 
управлінні 
державної 
реєстрації»;
-«Онлайн-запис» 
через 
Електронний 
кабінет 
тернополянина 
my.ternopilciti.gov
.ua

60. Надання 
безкоштовної 
юридичної 
допомоги по мірі 
звернень 
громадян 

Розпорядженн
я міського 
голови від 
30.11.2010 
року №1 (із 
змінами)
Людські 
ресурси 
(персонал)

Начальник 
управління 
правового 
забезпечення

Начальник 
відділу 
«Центр 
надання 
адміністратив
них послуг»

Протягом 
2021 року

Надано понад 300 
консультацій 
громадянам

61. Організувати, 
провести 
тематичні 
ярмарки, 
конкурси, 
фестивалі не 
менше 3-х

Кошти 
громади
 
Людські 
ресурси

 Начальник 
відділу  
торгівлі, 
побуту та 
захисту прав 
споживачів

Протягом 
2021 року

Конкурс  краси 
серед літніх 
жінок «Краса 
елегантного 
віку», «Феєрія 
новорічного 
міста» та ін.

62. Відео трансляція 
сесії міської ради 
у відкритому 
доступі в 
«Інтернеті», 
поіменне 
голосування

Людські 
ресурси 

Начальник 
управління 
цифрової 
трансформації 
та 
комунікацій з 
засобами 
масової 
інформації

Протягом 
2021 року

Впровадження 
програми «Пряма 
демократія в дії» 
Відео та аудіо 
архів трансляцій 
сесій 
Тернопільської 
міської ради на 
сайті в розділі 
«Сесія»



63. Реалізація 
проєкту 
міжмуніципально
го 
співробітництва 
громад «Село-
Місто-Робота» 
(Придбання 
автобуса для 
покращення 
транспортного 
сполучення 
населених пунктів 
Байковецької 
сільської 
об’єднаної 
територіальної 
громади з 
м. Тернополем)

Кошти 
громади

Начальник 
управління 
транспортних 
мереж та 
зв’язку

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради

До 
01.12.2021 

Ціль не досягнуто 
в зв’язку із не 
виділенням 
коштів

64. Облаштувати 
відповідні 
елементи 
благоустрою з 
врахуванням 
потреб 
маломобільних 
груп населення

Кошти 
громади

Начальник 
управління 
житлово-
комунального 
господарства, 
благоустрою 
та екології

Заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради

До 
01.12.2021 
року

Виконані роботи з 
пониженням 
бордюрів на 
пішохідних 
переходах за 
адресами вул. 
В.Великого,6- 12, 
Весела, Паращука, 
Руська, Танцорова, 
Л.Українки, Паркова, 
Гайова

65. Реалізація 
проєкту 
«Реконструкція 
системи 
зовнішнього 
освітлення м. 
Тернополя 
«Світло без ртуті» 
за підтримки 
міжнародної 
організації 
Північна 
екологічна 
фінансова 
корпорація 
(НЕФКО)

Кошти 
місцевого 
бюджету

Кошти 
НЕФКО

Начальник 
управління 
житлово-
комунального 
господарства, 
благоустрою 
та екології

Протягом 
2021 року

В рамках проекту 
виконано 
реконструкцію 
системи освітлення 
59 вулицях та 
замінено 26490 
світильників



66. Участь у навчанні 
та підвищенні 
кваліфікації 
працівників ( не 
менше 4-х 
заходів)

План навчань 
управління на 
2021 рік,
 
Листи 
повідомлення 
про 
проведення 
навчань

Договори

Кошти 
місцевого 
бюджету 

Начальник 
управління 
житлово-
комунального 
господарства, 
благоустрою 
та екології

Протягом 
2021 року

Фундаментальні 
засади державної 
допомоги - 
підвищення 
кваліфікації за 
загальною 
короткостроковою 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
державних 
службовців, які 
займають посади 
державної служби; 
докусенти сед 
АСКОД 
;Тернопільська 
міська рада № 
1298/15.1 від 
13.12.2021  категорії 
«Б» та «В», 
посадових осіб 
місцевого 
самоврядування з 
питань запобігання 
корупції;
 забезпечення 
доброчесності - 
навчання з питань 
організації та 
планування 
закупівель 

67. Підготовка та 
інтеграція в 
систему 
управління 
громадою 
службовців нової 
генерації

людські Начальник 
відділу 
кадрового 
забезпечення  

Протягом 
2021 року

Проведено відкриті і 
прозорі конкурси на 
зайняття вакантних 
посад в 
Тернопільській 
міській раді 
відповідно до вимог 
чинного 
законодавства. 
Оголошення про 
конкурси 
публікуються на 
сайті міської ради та 
в Новій 
Тернопільській 
газеті. За 
результатами 
конкурсного добору 
призначено 10 осіб, 
оформлено 
відповідні протоколи 
засідання конкурсної 
комісії, папка НС 6-
07



68. Проведення 
щорічного 

оцінювання 
посадових осіб 

міської ради

Розпорядженн
я міського 

голови «Про 
проведення 

щорічної 
оцінки 

посадових 
осіб», 2021рік

Начальник 
відділу 

кадрового 
забезпечення

До 
01.03.2021 

Розпорядження 
міського голови від 

07.03.2021р. №103-К 
«Про результати 

проведення щорічної 
оцінки виконання 

посадовими особами 
покладених на них 
завдань і обов’язків 

за підсумками роботи 
у 2020 році», папка 

НС 6-01
69.

Проведення 
спеціалізованих 

навчань 
посадових осіб 

міської ради

Затверджений 
розпорядженн

ям міського 
голови список 

апаратних 
навчань

Начальник 
відділу 

кадрового 
забезпечення

До 
01.11.2021 

Направлення 
працівників на курси 

підвищення 
кваліфікації 

Державного закладу 
післядипломної 

освіти 
«Тернопільський 

регіональний центр 
підвищення 

кваліфікації» 
щомісяця за 

відповідними 
напрямками, онлайн-

навчання на 
платформі Zoom, НС 

6-37 Професійна 
(сертифікатна) 

програма спільно із 
Західноукраїнським 

національним 
університетом 01.10. 

– 02.10.2021, за 
результатами 
навчання 26 

посадових осіб 
міської ради 

отримали 
сертифікати, пака НС 

6-36
70. Впровадження 

єдиної платформи 
онлайн-бюро 
знахідок

Людські 
ресурси 
(персонал)

Кошти 
громади

Начальник 
управління 
муніципально
ї інспекції

До кінця 
2021 року

Ціль не досягнута 
Кошти не 
виділено

71. Тестування 
системи 
відеоаналітики 
інтелектуальної 
системи 
управління 
Milestone

Людські 
ресурси 
(персонал)

Кошти 
громади

 Начальник 
управління 
муніципально
ї інспекції

 До 
05.07.2021
року

Не проводилось 
тестування через 
відсутність коштів

72. Автоматизація 
процесу 
винесення 
адміністративних 
постанов за 

Кошти 
громади

Начальник 
управління 
муніципально
ї інспекції 

До 
05.04.2021

року

Придбано програмне 
забезпечення - 
автоматизовану 
систему контролю за 
дотриманням Правил 
паркування



порушення 
правил 
паркування

73. Створення 
сектору контролю 
за дотриманням 
природоохоронно
го законодавства

Людські 
ресурси 
(персонал)

Кошти 
громади

Начальник 
управління 

муніципально
ї інспекції

 До 
05.07.2021
року

Не виконано у 
зв’язку із не 
розширенням 
штатної кількості 
працівників 
управління 
муніципальної 
інспекції

74. Оновлення 
картографічного 
обліку виборчих 
дільниць м. 
Тернополя у 
підсистемі 
«Геоінформаційна 
система ДРВ»

Людські 
ресурси 
(персонал)

Начальник 
відділу 
ведення 
Державного 
реєстру 
виборців
Адміністрато
р безпеки

Протягом 
2021року

Оновлено 
картографічний облік 
виборчих дільниць 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади у підсистемі 
«Геоінформаційна 
система ДРВ» в АІТС 
ДРВ. 

75. Приведення 
виборчих 
дільниць у 
відповідність до 
Постанови ЦВК 
від 
24.01.2012року 
№11 «Про 
Порядок 
утворення 
звичайних, 
закордонних та 
спеціальних 
виборчих 
дільниць на 
постійній основі»

Постанови 
ЦВК від 
24.01.2012р. 
№11 «Про 
Порядок 
утворення 
звичайних, 
закордонних 
та 
спеціальних 
виборчих 
дільниць на 
постійній 
основі»

Начальник 
відділу 
ведення 
Державного 
реєстру 
виборців

Адміністрато
р безпеки

Протягом 
2021року

Приведено виборчі 
дільниці у 
відповідність до 
Постанови ЦВК від 
25.06.2020 №116 
«Про Порядок 
утворення виборчих 
дільниць на постійній 
основі, їх 
тимчасового 
закриття, ліквідації та 
внесення змін до 
відомостей про 
утворені виборчі 
дільниці» в АІТС 
ДРВ.

76. Провести 
навчання та 
підвищення 
кваліфікації  
працівників 
відділу згідно 
плану навчань 
відділу

Людські 
ресурси 
(персонал)

Начальник 
відділу 
ведення 
Державного 
реєстру 
виборців

Протягом
2021року

Виконано. План 
внутрішнього 
навчання 
затверджено 
05.01.2021 Папка 
НС1.3-23

77. Оновити та 
підтримувати в 
актуальному 
стані 
інформацію на 
сайті міської 
ради в розділі 
«Регуляторна 
політика»

Інформація 
розробників 
регуляторних 
актів

Начальник 
управління 
торгівлі,побут
у та захисту 
прав 
споживачів
Заступник 
міського 
голови з 

Протягом 
2021 року

 Інформація щодо 
здійснення 
державної 
регуляторної 
політики на 
офіційному веб - 
сайті міської ради  
в розділі 
«Регуляторна 



питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради

політика 
«https://tmrada.go
v.ua/politika-
regulyatorna/»
 Прийняті 2-а 
регуляторних 
акти

78. Підтримувати в 
актуальному стані 
на сайті міської 
ради в розділі» 
Актуально» 
«Інформацію про 
систему 
управління 
охороною праці»

Нормативно – 
правові 
документи з 
питань 
охорони праці 
(із змінами)

Людський 
ресурс

Головний 
спеціаліст з 
питань 
охорони праці

Протягом 
2021 року

Інформація на 
сайті міської ради 
в розділі 
«Актуально» 
рубрика
«Інформація про 
систему 
управління 
охороною праці» 
оновлена та 
актуальна

79. Проведення 
внутрішніх 
перевірок з 
питань охорони 
праці та пожежної 
безпеки у 
виконавчих 
органах ради та на 
об'єктах житлово-
комунального 
господарства, 
побутового, 
торговельного 
обслуговування, 
транспорту і 
зв'язку, що 
перебувають у 
комунальній 
власності 
територіальної 
громади

Людський 
ресурс

Головний 
спеціаліст з 
питань 
охорони праці

Протягом 
2021 року

 За 2021 р. 
(станом на 
23.11.2021 р.) 
було проведено 
перевірки з 
питань 
дотримання 
нормативно-
правових актів 
України з 
охорони праці у 
42-х шкільних 
закладах, 6- ти 
закладах 
профтехосвісти, 
38-ми 
дошкільних 
навчальних 
закладах, 33-х 
виконавчих 
органах 
Тернопільської 
міської ради, 33-
ти комунальних 
підприємствах 
Тернопільської 
територіальної 
громади . У 41-му 
випадках 
виявлених 
порушень надано 
приписи на їх 
усунення.

https://tmrada.gov.ua/politika-regulyatorna/
https://tmrada.gov.ua/politika-regulyatorna/
https://tmrada.gov.ua/politika-regulyatorna/


80. Оновлювати  
інформацію на 
сайті міської ради 
в розділі 
«Послуги та 
майно громади» 
«Земельні 
ресурси»

Посадова 
інструкція 
працівника 
що виконує 
цю функцію

Лист-
звернення до  
управління 
цифрової 
трансформації 
та 
комунікацій з 
засобами 
масової 
інформації  
щодо змін

Начальник 
відділу 
земельних 
ресурсів

Протягом 
2021 року

 Інформація на 
сайті міської ради 
в розділі 
«Послуги та 
майно громади» 
«Земельні 
ресурси» 
оновлена 
інформація:

- про перелік 
земельних 
ділянок 
несільськогоспод
арського 
призначення, які 
підлягають 
продажу права на 
оренду земельних 
ділянок на 
земельних торгах 
у формі аукціоні 
в оренду 
терміном на 
десять років;

- про ставки 
плати за землю  а 
також про  
звільнення у 
2021 році від 
земельного 
податку

81. Створити 
програмне 
забезпечення для 
проведення 
моніторингу 
оцінки 
адміністративних 
послуг

Кошти 
громади

Людські 
ресурси

Начальник 
відділу 
земельних 
ресурсів

 Начальник 
управління 
цифрової 
трансформації 
та 
комунікацій з 
засобами 
масової 
інформації  

До 
01.06.2021 

Не створено. 
Кошти не 
виділено

Головний спеціаліст з питань управління якістю Наталія УНІЯТ


