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ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Управління організаційно-виконавчої роботи

вул. Листопадова, 5, м. Тернопіль, 46001  тел.: +38 (067) 447 25 60  е-mail: radaorg2016@gmail.com 

web: ternopilcity.gov.ua

Інформація 
про дотримання виконавської дисципліни  щодо реалізації завдань, визначених 

нормативно-правовими актами, розпорядчими документами , власними контрольними 
документами та  про розгляд звернень і  скарг

З метою забезпечення реалізації права на звернення Тернопільської міської ради, 
підвищення ефективності роботи міської ради зі зверненнями громадян, враховуючи 
необхідність об’єктивного і всебічного розгляду звернень громадян та вчасного і у повному 
об’ємі виконання контрольних документів, владою міста приділяється постійна увага 
зазначеній ділянці діяльності міської ради.

У першому півріччі 2022 року на контроль поступило 567 документів, з яких:
- 510  власні контрольні документи;
- 57 документи органів державної влади (ОДА – 50, обласна рада – 3, Президент України- 1, 
Кабінет Міністрів - 3). 
Даний показник на 13.7% менше, ніж за відповідний період 2021 року. 

У першому півріччі 2022 року відбулося (зменшення) кількості надходження одних 
типів документів та збільшення інших.  Так, за звітний період на контроль поступило:
- 7 доручень виконавчого комітету, що на 41.6% менше, ніж за відповідний період 2021 року;
- 5 рішень міської ради, що на 73.7 % менший показник, ніж за відповідний період минулого 
року (у зв’язку із зменшенням кількості засідань сесії Тернопільської міської ради);
- 399 протокольних доручень міського голови, що на 51.7  % більше, ніж за відповідний 
період 2021 року;
- 33 розпорядження міського голови, що на 13.8% більше, ніж за відповідний період 2021 
року.
     За звітний період виконавцям направлено 531 нагадуванння про терміни виконання 
контрольних документів.

Таблиця 1.
Таблиця кількості надходження документів на контроль за перше півріччя 2021 р. 

у порівнянні з першим півріччям 2020 року
№
п/п

Кореспонденти Кількість  документів, що надійшли

2022 2021

                        ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ
1 Рішення виконавчого комітету 7 12
2. Розпорядження міського голови 33 29
3. Протокольні доручення виконавчого 5 14
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комітету
4. Рішення міської ради 5 19
5. Доручення міського голови 61 206
6. Протокольні доручення міського голови 

(наради)
399 263

ВСЬОГО: 510 538

ДОКУМЕНТИ ВИЩЕСТОЯЩИХ ОРГАНІВ
7. Укази, розпорядження Президента України 1 13
8. Постанови, розпорядження Кабінету 

Міністрів України
3 8

9. Рішення та розпорядження голови обласної 
ради

3 17

10. Розпорядження, доручення голови 
облдержадміністрації

50 81

ВСЬОГО: 57 119

РАЗОМ: 567 657

Таблиця 2. 
Кількість надходження звернень за перше півріччя 2022 року 

(у порівнянні з відповідним періодом 2021 року)
2021 рік 2022 рік Різниця 

(кількість)
Різниця 

(%)
Вхідна документація
(фіз. особи)

6016 5597 -419 -7.5%

Вхідна документація
усний прийом
(фіз. особи)

57 100 +43 +43%

Вихідна документація
(фіз. особи)

6694 7210 +516 +7.2%

Вхідна документація
(юридичні  особи)

2457 2682 +225 +8.4%

Вихідна документація
(юридичні   особи)

2876 3577 +701 +19.6%

Протягом першого півріччя 2022 року надійшло:
       депутатське звернення 136 (у І півріччі 2021р.- 216 звернення)
         інформаційних запитів 288 (у І півріччі 2021р.- 343  звернення)
                                    скарг   76 (у І півріччі 2021р.- 59  скарг)
Примітка: за 1 півріччя 2022 року відбулося зменшення надходжень заяв у паперовому вигляді, у 
зв`язку із введенням воєнного стану.

Начальник управління Світлана Добрікова


