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ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Головний спеціаліст з питань управління якістю

вул. Листопадова, 6, м. Тернопіль, 46001, тел.: 0671941494  е-mail: uniyat@i.ua

                                                

                                                  Міському голові
                                                                                Сергію НАДАЛУ

             На виконання рішення виконавчого комітету від 27.04.2022 №379 «Про 
затвердження Цілей у сфері якості Тернопільської міської ради на 2022 рік», 
пункту 6.2 Настанови у сфері якості Тернопільської міської ради від 26.04.2021 
повідомляю, що проведено аналізування досягнення поставлених Цілей у сфері 
якості та заповнено відповідну графу «Кінцевий результат», згідно додатку 
(додається).
             Керівниками виконавчих органів міської ради, головним спеціалістом з 
питань охорони праці організовано та забезпечено виконання робіт та завдань, 
спрямованих на досягнення Цілей у сфері якості, окрім відділу квартирного 
обліку та нерухомості.
 Виконання пунктів 7,10,16,15,13,24,25,33,34,48,49,31,62,72,71,75,77 перенесено 
на 2023  рік у зв’язку із  не проведенням платежів Казначейством під час дії 
воєнного стану (відсутність в списку дозволених видатків, які можна проводити 
під час дії воєнного стану).
 
             Прошу рішення виконавчого комітету від 27.04.2022 №379 зняти з 
контролю.

Головний спеціаліст з
питань управління якістю                                                     Наталія УНІЯТ 
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Додаток 

                                                                                                                                                                              
Аналіз досягнення поставлених Цілей у сфері якості Тернопільської міської ради на 2022рік,
затверджених рішенням виконавчого комітету від 27.04.2022 №379 

№
з/п

Назва цілі  (що 
потрібно 
зробити)

Які ресурси 
будуть 
потрібні

Відповідальний
за досягнення

Термін 
досягнення

Кінцевий 
результат

1

Оновлювати 
дані на 
інтерактивних 
картах:
 - реєстр 
комунального 
майна 
територіальної 
громади;
 - моніторинг 
демографічних 
показників;
 - громадський 
бюджет;
 - контейнерних 
майданчиків і 
пунктів прийому 
втор сировини, 
- спортивних 
майданчиків ; 
-позашкільних 
закладів ;
-зовнішньої 
реклами і т.п

Інформація 
виконавчих 
органів 
Людський 
ресурс

Начальники 
виконавчих 
органів

Протягом 
2022 року

 Актуальні 
інтерактивні 
карти 
територіальної 
громади на сайті 
Тернопільської 
міської ради в 
розділі «Е – 
сервіси» а саме:
 1. Створені в 
2022 році:
-«Інтерактивна 
карта захисних 
споруд»;
-
інтерактивну мап
у закладів 
торгівлі, які 
працюють без 
світла;
- інтерактивна 
карта, на які 
позначені ;
місця розміщення 
пунктів обігріву;
- карта колонок-
качалок питної 
води у Тернополі.
2. Актуальні:
- карта 
спортивних 
майданчиків 
Тернополя
- інтерактивна 
карта реєстру 
комунального 
майна
- Інтерактивна 
карта 

https://giscid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1b349c1df32848c88e24ce3308e8d639&fbclid=IwAR1Ae86T0hatGd2nLG5EmidCGES1Nab6oUy_BRi5DFGFc4l93qKHWxPToVY
https://giscid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1b349c1df32848c88e24ce3308e8d639&fbclid=IwAR1Ae86T0hatGd2nLG5EmidCGES1Nab6oUy_BRi5DFGFc4l93qKHWxPToVY
https://giscid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1b349c1df32848c88e24ce3308e8d639&fbclid=IwAR1Ae86T0hatGd2nLG5EmidCGES1Nab6oUy_BRi5DFGFc4l93qKHWxPToVY
https://giscid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=90e564ea0eeb4edaad6b27f3fd88e369
https://giscid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=90e564ea0eeb4edaad6b27f3fd88e369
https://giscid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2db68dea391547e78756433867b5c3d2
https://giscid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2db68dea391547e78756433867b5c3d2
https://giscid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2db68dea391547e78756433867b5c3d2
https://giscid.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=dddd1ad56a7b4f7caf8e21b78f232080
https://giscid.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=dddd1ad56a7b4f7caf8e21b78f232080
https://giscid.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=dddd1ad56a7b4f7caf8e21b78f232080
https://giscid.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=dddd1ad56a7b4f7caf8e21b78f232080
https://ternopilcity.gov.ua/municipal-data-map/interaktivna-karta-reestru-komunalnogo-mayna/
https://ternopilcity.gov.ua/municipal-data-map/interaktivna-karta-reestru-komunalnogo-mayna/
https://ternopilcity.gov.ua/municipal-data-map/interaktivna-karta-reestru-komunalnogo-mayna/
https://ternopilcity.gov.ua/municipal-data-map/interaktivna-karta-reestru-komunalnogo-mayna/
https://giscid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47318f5e1b6848af8cedcc80e44509b7
https://giscid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47318f5e1b6848af8cedcc80e44509b7
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відповідальності 
за прибирання 
Тернополя 
взимку

2  Звітувати про 
роботу 
виконавчого 
органу за 2022 
рік на засіданні 
виконавчого 
комітету, згідно 
встановленого 
графіку

Людські 
ресурси 
(персонал)

Начальники 
виконавчих 
органів

Заступники 
міського голови, 
згідно розподілу 
посадових 
обов’язків

Жовтень-
грудень 
2022 року

 Рішення 
виконавчого 
комітету  про 
взяття звітів до 
відома а саме: 
28.12.2022 
звітували про 
роботу - 8 
виконавчих 
органів,  
21.12.2022- 7 
виконавчих 
органів, 
14.12.2022- 12 
виконавчих 
органів, 
07.12.2022- 6 
виконавчих 
органів (в т,ч.
-звіт начальника 
архівного 
відділу затвердже
но рішенням ВК 
від 28.12.2022 
№1592 ;
- звіт начальника 
управління 
цифрової 
трансформації та 
комунікацій зі 
засобами масової 
інформації від 
28.12.2022 
№1585;
-звіт начальника 
управління сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей від 
07.12.2022 № 
1419;
- звіт начальника 

https://giscid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47318f5e1b6848af8cedcc80e44509b7
https://giscid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47318f5e1b6848af8cedcc80e44509b7
https://giscid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47318f5e1b6848af8cedcc80e44509b7
https://giscid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47318f5e1b6848af8cedcc80e44509b7
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управління освіти 
і науки від 
07.12.2022 № 
1432

3
Розробити нові 
технологічні, 
інформаційні 
картки послуг. 
Розробити 
наступні версії 
 ( при зміні в 
структурі 
міської ради, 
законодавчій 
базі, нормативно 
- правовій 
документації )

 Людські 
ресурси

Уповноваж
ені з 
питань 
системи 
управління 
якістю у 
виконавчих 
органах, 
згідно 
наказу 
керівника

 Головний 
спеціаліст з 
питань 
управління 
якістю
Начальники 
виконавчих 
органів, старости 
сіл

Заступники 
міського голови

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

 Міський голова

Протягом 
2022 року

Перевірені, 
погоджені, 
підписані  
 технологічні та 
інформаційні 
картки ( з 
формами заяв), 
або їх наступні  
версії  в системі 
АСКОД   а саме:
вдосконалено
та внесено
зміни:
-інформаційних
карток –51
 -технологічних
карток–18
Розроблено
нових:
-інформаційних
карток–150
 -технологічних
карток–25
( в т.ч.управління 
соціальної 
політики – 11 ІК 
та - 11 ТК від 
21.09.2022,
08.11.2022 ( в ч. -
6 нових); відділ 
охорони 
здоров’я- 6 ІК від 
26.12.2022; 
управління освіти 
і науки 6 ІК- від 
21.11.2022; 
управління 
розвитку спорту 
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та фізичної 
культури – 5 від 
17.11.2022; 
управління 
культури і 
мистецтв -7 ІК та 
– ТК від 
17.10.2022; 
управління 
обліку та 
контролю за 
використанням 
комунального 
майна -8 ІК та 2 
ТК від 
07.07.2022, 
06.07.2022; 
управління 
державної 
реєстрації -20 ТК  
та 6-ТК від 
04.02.2022,29.11.2
022 та інші)

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

 Людські 
ресурси

Інформацій
ні листи, 
проведення 
семінарів-
навчань із 
залученням 
працівникі
в ЦНАП, 
керівників 
виконавчих 
органів, 
сайт 
Тернопільс
ької 
міської 
ради

Начальник 
ЦНАП

Начальники
виконавчих 
органів

Старости сіл

Заступники 
міського голови, 
згідно розподілу 
посадових 
обов’язків

Протягом  
2022року

 Актуальна  
нормативна 
документація 
міської ради, 
виконавчого 
комітету  на сайті 
Тернопільської  у 
розділі 
« Громадянам», « 
Відділ « Цент 
надання 
адміністративних 
послуг» , « Цент 
надання 
адміністративних 
послуг» міської 
ради, щодо 
роботи та 
надання послуг 
адміністраторами 
ЦНАП у 
створених
 віддалених 
робочих місцях,
територіальних 
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підрозділах на 
сайті

5 Удосконалити 
паспорти  
процесів 
виконавчих 
органів, окремих 
посадових осіб 
визначивши 
критерії (не 
менше 3-
х)моніторингу 
та оцінки, що 
дадуть 
можливість 
об’єктивно 
оцінити 
результативніст
ь процесу.
Розробити 
паспорти ще 
неописаних 
процесів

 Людські 
ресурси

Уповноваж
ені з 
питань 
системи 
управління 
якістю у 
виконавчих 
органах, 
згідно 
наказу 
керівника, 
розпорядж
ення 
міського 
голови

Зміни до 
нормативн
о – 
правової 
документа
ції 

Головний 
спеціаліст з 
питань 
управління 
якістю

Начальники 
виконавчих 
органів

Заступники 
міського голови, 
згідно розподілу 
посадових 
обов’язків

Протягом  
2022року 

 Перевірені, 
погоджені, 
затверджені в 
системі АСКОД- 
11 удосконалених
паспортів
процесів, 
розроблено 
нових- 102
 (управління 
організаційно-
виконавчої 
роботи- 13 від 
10.08.2022,16.09.2
022 ; управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури-5 від 
17.11.2022; 
управління 
муніципальної 
інспекції - 7 від 
07.11.2022; 
управління 
транспортних 
мереж та зв’язку -
6 від 
29.09.2022,28.09.2
022; управління 
культури і 
мистецтв- 12 від 
09.09.2022,12.09.2
022; відділ 
ведення 
Державного 
реєстру виборців 
- 6 від 
16.08.2022,19.08.2
022; управління 
надзвичайних 
ситуацій -8 від 
12.07.2022 та 
інші….)

6 Звітувати про Людські Начальники Грудень- 
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виконання Цілей  
у сфері якості за 
2022 рік (звіт 
про 
аналізування 
функціонування 
системи 
управління 
якістю за 2022 
рік)

ресурси

 
Інформація 
про 
виконання 
поставлени
х Цілей у 
сфері 
якості 
виконавчи
ми 
органами, 
окремими 
посадовим
и особами 
надана до 
20.12.2022 

виконавчих 
органів

 Окремі посадові 
особи

Головний 
спеціаліст з 
питань 
управління 
якістю

2022, 
лютий 
2023
 

Виконавчі органи 
та головний 
спеціаліст з 
питань охорони 
праці 
прозвітували про 
виконання Цілей 
у сфері якості за 
2022 рік до 
20.12.2022, згідно 
розпорядження 
міського голови 
від 22.11.2022 № 
243, окрім 
відділу 
квартирного 
обліку та 
нерухомості. 

Звіт міському 
голові  про 
виконання Цілей 
у сфері якості
Тернопільської 
міської ради за 
2022 рік  
головний 
спеціаліст з 
питань 
управління 
якістю підготував 
та подав на 
затвердження 
міському голові у 
лютому 2023 
року

7 Придбати 
«Мобільний 
кейс 
адміністратора»

Кошти 
бюджету 
громади

Людські 
ресурси 
(персонал)

Начальник 
відділу «Центр 
надання 
адміністративних 
послуг»

Заступник 
міського голови, 
згідно розподілу 
посадових 
обов’язків

До 
01.12.2022

Не виконано . 
Відсутність 
фінансування.
 Не проведення 
платежів 
Казначейством 
під час дії 
воєнного стану 
(відсутність в 
списку 
дозволених 
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видатків, які 
можна проводити 
під час дії 
воєнного стану)

8 Адаптація сайту 
ЦНАП до вимог 
Міністерства 
цифрової 
трансформації 
України

Людські 
ресурси

Кошти 
бюджету 
громади

 Укладання 
договору 
про 
надання 
послуг із 
Західноукр
аїнським 
національн
им 
університе
том 

Начальник 
відділу «Центр 
надання 
адміністративних 
послуг»

До 
01.07.2022
 

Враховано 
вимоги 
Мінцифри щодо 
інформації, яка 
обов’язкова для 
розміщення на 
сайті ЦНАП та  
основні вимог до 
якості 
обслуговування 
суб’єктів 
звернення.
Проводить 
моніторинг якості 
надання 
адміністративних 
послуг та 
оприлюднення 
інформації про 
результати 
моніторингу 
якості надання 
адміністративних 
послуг( постанова 
Кабінету Міністрів 
України
від 11 серпня 2021 
р. № 864)

9 Збільшення 
кількості 
електронних 
послуг.
Запровадження 
нових послуг, 
передбачених 
розпорядженням 
Кабінету 
Міністрів 
України № 523-
р від 16.09.2014

Людські 
ресурси

Проект 
рішення 
виконавчог
о комітету 
про 
внесення 
змін до 
рішення 
виконавчог
о комітету 
«Про 
затверджен

Начальник 
відділу «Центр 
надання 
адміністративних 
послуг»

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради

До 
01.07.2022

Надається 48 
електронних 
послуг ( у 2021-
35). 
Запроваджено 11 
нових послуг
Рішення 
виконавчого 
комітету № 793 
від 15.10.2020 із 
змінами та 
доповненнями



8

Сертифікат: 
3FAA9288358EC0030400000023942A000436B000 
Підписувач: 
Уніят Наталія Олександрівна
Дійсний з 18.01.2023 17:56:49 по 17.01.2024 17:56:49

Тернопільська міська рада 

Н5*%%0g2XSX.О
№ 8/1.4 

від 02.02.2023 15:09

ня 
переліків 
послуг, що 
надаються 
через 
Центр 
надання 
адміністрат
ивних 
послуг»

10 Ремонт фасаду 
будівлі Центру 
надання 
адміністративни
х послуг  по вул. 
Острозького ,6 

Кошти 
бюджету 
громади

Начальник 
відділу «Центр 
надання 
адміністративних 
послуг»

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради 

До 
01.06.2022

Не виконано . 
Відсутність 
фінансування.
 Не проведення 
платежів 
Казначейством 
під час дії 
воєнного стану 
(відсутність в 
списку 
дозволених 
видатків, які 
можна проводити 
під час дії 
воєнного стану)

11 Пройти 
навчання у сфері 
бухгалтерського 
обліку 

Інформація 
про місце 
проведенн
я навчання, 
вартість,
оплата за 
навчання,
договір

Кошти  
бюджету 
громади 

Начальник 
відділу 
внутрішнього 
контролю

Заступник 
міського голови-
керуючий 
справами

Січень-
листопад 
2022 року

Самовдосконален
ня ( протоколи 
папка НС 31-17)

12 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

Протягом 
2022 року

З   метою 
прискорення 
інформаційного 
обміну та 
контролю 
проходження 
документів   в 
системі 
електронного 
документообігу  
«АСКОД»  
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Начальник 
управління 
організаційно-
виконавчої 
роботи

забезпечує 
постійну 
доступність у 
режимі 24х7, крім 
випадків, коли в 
cистемі 
електронного 
документообігу 
виконуються 
планові 
профілактичні 
роботи або 
відбувається 
оновлення 
програмного 
забезпечення, про 
що користувачі 
інформуються 
заздалегідь

13 Забезпечення 
додатковою 
штатною 
одиницею

Кошти 
міського 
бюджету

Розпорядж
ення 
міського 
голови

Начальник 
архівного відділу

Заступник 
міського голови - 
керуючий 
справами

До 
01.11.2022

Не виконано. 
Перенесено на 
наступний рік

14 Звітувати на 
засіданні 
виконавчого 
комітету про 
дотримання 
виконавської 
дисципліни 
щодо реалізації 
завдань, 
визначених 
нормативно-
правовими 
актами, 
власними 
контрольними 
документами та 
про стан 
розгляду скарг, 
депутатських 
звернень та 
інформаційних 

Щоквартал
ьна 
інформація 
відділу 
звернень та 
контролю 
документо
обігу
управління 
організацій
но-
виконавчої 
роботи

Проект 
рішення 
виконавчог
о комітету 
ТМР
 « Про 
дотриманн

Начальник 
управління 
організаційно-
виконавчої 
роботи

Заступник 
міського голови-
керуючий 
справами

1 раз в 
квартал 

Рішення 
виконавчого 
комітету ТМР « 
Про дотримання 
виконавської 
дисципліни»
від 10.02.2022 № 
99, від 20.07.2022 
№735, від 
11.01.2023 №48
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запитів   (1 раз в 
квартал) 
 

я 
виконавськ
ої 
дисципліни
»
Настанова  
у сфері 
якості ТМР
від 
26.04.2021(
п.8.2.1)

15 Запровадити 
висвітлення 
відео – звітів 
депутатів 
Тернопільської 
міської ради на 
офіційному 
сайті в розділі 
«Депутатський 
корпус»

Інформацій
ні

Начальник 
управління 
організаційно-
виконавчої 
роботи

До 
01.06. 2022 

Не виконано

16 Покращити 
освітлення в 
приміщенні на 
першому 
поверсі по вул. 
Листопадова, 6,

Покращити 
умови прийому 
громадян

Кошти 
міського 
бюджету

Начальник 
управління 
організаційно-
виконавчої 
роботи

Начальник 
відділу звернень 
та контролю 
документообігу

Заступник 
міського голови-
керуючий 
справами

До 
01.06. 2022

 Не виконано

17 Надання 
методичної 
допомога у 
складенні 
номенклатури 
справ 

Уточнювати 
зведену 

Людські 
ресурси
(персонал)

Інструкція 
з 
діловодств
а у 
Тернопільс
ькій 

Начальник 
Архівного відділу

Виконавчі 
органи, окремі 
посадові особи 

До Зведена 
номенклатуа 
справ  
затверджена 
протоколом 
архівного відділу 
від 20.01.2022 
Наприклад :
Управлінням 
житлово 
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номенклатуру 
справ міської 
ради наприкінці 
кожного року 
(не пізніше 
грудня)  та 
вводити в дію з 
1 січня 
наступного 
календарного 
року при 
необхідності

міській 
раді ( 
розділ УІ, 
ХІ)

комунального 
господарства, 
благоустрою та 
екології 
розроблена 
номенклатура 
справ та 
затверджена 
архівним 
відділом 
Тернопільської 
міської ради та 
держархівом 
Тернопільської 
області 
25.03.2022

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

Лист-
звернення 
до 
начальника 
управління 
цифрової 
трансформ
ації та 
комунікаці
й з 
засобами 
масової 
інформації 
через 
систему 
АСКОД

Начальники 
виконавчих 
органів ради

Начальник 
управління 
цифрової 
трансформації та 
комунікацій з 
засобами масової 
інформації

Заступники 
міського голови, 
згідно розподілу 
посадових 
обов’язків

Протягом 
2022 року

Оприлюднена  
актуальна 
інформація  на  
сайті міської ради  
управлінням  
цифрової 
трансформації та 
комунікацій з 
засобами масової 
інформації в 2022 
році в розділах: 
«Міська влада» 
«Управління, 
відділи», 
«Система 
управління 
якістю», 
«Громадянам», 
«Новини», «Е-
сервіси» і т. ін.

19 Встановити 
системи 
пожежної 
безпеки у 4 
ЗЗСО та 4 ЗДО

Бюджет 
громади

Людські 
ресурси

Начальник 
управління освіти 
і науки

Керівники 
закладів 

Протягом 
2022 року

Не 
встановлювалась. 
Недостатнє 
фінансування

20 Забезпечити 
оновлення 
наборів 
відкритих даних 
у визначені 
терміни  з 

Інформація 
виконавчих 
органів

 Людські 
ресурси 

Начальники 
виконавчих 
органів ради

управління  
цифрової 

Протягом 
2022 року

Періодичність 
оновлення    
визначена 
рішенням 
виконавчого 
комітету від 
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метою 
виконання 
ПКМУ від 
21.10.2015 року 
№835, 
розпорядження 
міського голови 
від 02.08.2021 
№153

(кадрові) трансформації та 
комунікацій з 
засобами масової 
інформації 

Заступники 
міського голови, 
згідно розподілу 
посадових 
обов’язків

02.08.2021 №153 
( додаток 3)

Контроль за 
публікацією, 
форматом та 
структурою 
даних здійснює 
відповідальна 
особа за відкриті 
дані міської ради 
( Посадові 
інструкції). Не 
рідше одного 
разу на квартал 
проводиться 
аналіз 
опублікованих 
розпорядниками 
наборів даних на 
Порталі 
відкритих даних 
міста.

Наприклад:
1.Управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури

Відповідальним 
за оновлення 
даних призначено 
Уляну Шевчук. 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 
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на сайті 
https://opendata.ter
nopilcity.gov.ua/: 
1.Надходження та 
використання 
благодійної 
допомоги 
підпорядкованим
и установами 
управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури 
Тернопільської 
міської ради 
2.Дані про 
доступність 
будівель 
підпорядкованих 
структур 
управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури 
Тернопільської 
міської ради для 
осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 
3.Перелік 
об’єктів 
комунальної 
власності 
підпорядкованих 
установ 
управління 
розвитку спорту а 
фізичної 
культури 
Тернопільської 
міської ради (у 
т.ч. інформація 
про користувачів 
майна 
комунальної 
власності) 4.Дані 
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про споживання 
комунальних 
ресурсів 
(електроенергія, 
теплова енергія, 
природний газ, 
тверде паливо, 
холодна та гаряча 
вода) 
комунальними 
підприємствами, 
установами 
(закладами) та 
організаціями 
5.Перелік 
спортивних 
майданчиків та 
вуличних 
тренажерів, що 
перебувають на 
балансі КО 
«Тернопільський 
міський центр 
фізичного 
здоров’я 
населення» 
управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури

Відповідальним 
за оновлення 
даних призначено 
Уляну Шевчук. 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 
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на сайті 
https://opendata.ter
nopilcity.gov.ua/: 
1.Надходження та 
використання 
благодійної 
допомоги 
підпорядкованим
и установами 
управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури 
Тернопільської 
міської ради 
2.Дані про 
доступність 
будівель 
підпорядкованих 
структур 
управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури 
Тернопільської 
міської ради для 
осіб з 
інвалідністю та 
інших 
маломобільних 
груп населення 
3.Перелік 
об’єктів 
комунальної 
власності 
підпорядкованих 
установ 
управління 
розвитку спорту а 
фізичної 
культури 
Тернопільської 
міської ради (у 
т.ч. інформація 
про користувачів 
майна 
комунальної 
власності) 4.Дані 
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про споживання 
комунальних 
ресурсів 
(електроенергія, 
теплова енергія, 
природний газ, 
тверде паливо, 
холодна та гаряча 
вода) 
комунальними 
підприємствами, 
установами 
(закладами) та 
організаціями 
5.Перелік 
спортивних 
майданчиків та 
вуличних 
тренажерів, що 
перебувають на 
балансі КО 
«Тернопільський 
міський центр 
фізичного 
здоров’я 
населення» 
управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури

21 Оновлювати 
дані на 
інтерактивній 
карті реєстру 
комунального 
майна 
територіальної 
громади

Інформація 
виконавчи
х органів-
розпорядн
иків 
бюджетних 
коштів 
міської 
ради про 
наявність 
нерухомог
о майна на 
балансі

Людський 
ресурс

Начальник
управління 
обліку та 
контролю за 
використанням 
комунального 
майна

Протягом  
2022року

Інтерактивна 
карта реєстру 
комунального 
майна 
територіальної 
громади на сайті 
Тернопільської 
міської ради в 
розділі «Е - 
сервіси» 
оновлювалась в 
2022 році
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22 Автоматичне 
продовження дії 
договорів 
оренди 
комунального 
майна, зниження 
податкового 
навантаження в 
період воєнного 
стану

Людські 
ресурси

Начальник
управління 
обліку та 
контролю за 
використанням 
комунального 
майна

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради

Депутати

Протягом 
2022 року Відповідно до 

п. 5 ПКМУ від 

27.05 2022 

№ 634
«Про особливості 
оренди 
державного та 
комунального 
майна у період 
воєнного стану»  
продовжено 22 
договори 
оренди 
комунального 
майна, на 
період дії 
воєнного стану 

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

Бюджет 
громади

Державний 
бюджет

Проект 
рішення  
міської 
ради щодо 
зміни типу 
та 
найменува
нь 
комунальн
их закладів 
загальної 
середньої 
освіти  

Проект 
рішення 

Начальник 
управління освіти 
і науки

Протягом 
2022 року

Рішення сесії від 
11.07.2022 № 
8/п16/22 «Про 
зміну типу і 
найменування 
Тернопільської 
початкової школи 
№4 
Тернопільської 
міської ради та 
затвердження 
Статуту»; 
Рішення сесії від 
11.07.2022 № 
8/п16/23 «Про 
реорганізацію 
шляхом злиття 
Тернопільської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ 
ступенів №25 
Тернопільської 
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виконавчог
о комітету 
щодо 
затверджен
ня мережі 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти

міської ради 
Тернопільської 
області та 
Тернопільського 
педагогічного 
ліцею 
спортивного 
профілю 
Тернопільської 
міської ради 
Тернопільської 
області у 
Тернопільський 
академічний 
ліцей «Генезис» 
Тернопільської 
міської ради» 
Рішення сесії від 
19.12.2022 № 
8/п21/37 «Про 
зміну типу і 
найменування 
Кобзарівської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ 
ступенів 
Тернопільської 
міської ради 
Тернопільської 
області та 
затвердження 
Статуту» Рішення 
ВК від 21.09.2022 
№ 993 «Про 
затвердження 
мережі закладів 
дошкільної, 
загальної 
середньої та 
позашкільної 
освіти 
Тернопільської 
міської ради на 
2022-2023 
навчальний рік» 
(зі змінами згідно 
Рішення ВК від 
14.12.2022 № 
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1430) Наказ 
управління освіти 
і науки від 
22.09.2022 № 254 
«Про 
затвердження 
мережі закладів 
дошкільної, 
загальної 
середньої та 
позашкільної 
освіти 
Тернопільської 
міської ради на 
2022-2023 
навчальний рік»

24
Забезпечити 
оздоровлення 
дітей пільгових 
категорій в т. ч. 
внутрішньо -
переміщених (до 
150 дітей)

Бюджет 
громади

Проект 
рішення 
виконавчог
о комітету 
щодо 
організації 
оздоровлен
ня дітей 
пільгових 
категорій, 
проекти 
наказів 
управління 
освіти і 
науки

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

Протягом 
2022 року

 Відсутність 
фінансування.
 Не проведення 
платежів 
Казначейством 
під час дії 
воєнного стану 
(відсутність в 
списку 
дозволених 
видатків, які 
можна проводити 
під час дії 
воєнного стану)

25 Модернізація 
харчоблоків в 
закладах освіти

Державний 
бюджет та 
бюджет 
громади 

Начальник
управління освіти 
і науки

Протягом 
2022 року

Відсутність 
фінансування.
 Не проведення 
платежів 
Казначейством 
під час дії 
воєнного стану 
(відсутність в 
списку 
дозволених 
видатків, які 
можна проводити 
під час дії 
воєнного стану)
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26 Забезпечити 
безоплатним 
харчуванням 
дітей пільгових 
категорій 

Державни
й бюджет 
та бюджет 
громади. 
Інформаці
я від 
закладів 
освіти про 
кількість 
учнів, що 
підлягают
ь 
безоплатн
ому 
харчуванн
ю. Проект 
рішення 
виконавчо
го 
комітету 
щодо 
організаці
ї 
харчуванн
я учнів у 
закладах 
загальної 
середньої 
та 
професійн
о -
технічної 
освіти м. 
Тернопол
я у 2022 
році. 
Проект 
наказу 
управлінн
я освіти

Управління 
освіти і науки
Керівники 
ЗЗСО,ПТУ

Протягом 
2022 року

Рішення ВК від 
18.01.2022 № 59 
«Про організацію 
харчування учнів 
у закладах 
загальної 
середньої та 
професійної 
(професійно -
технічної) освіти 
у 2022 році» (зі 
змінами згідно 
рішень ВК від 
16.02.2022 №151, 
від 07.09.2022 № 
929, від 
23.11.2022 № 
1352) Рішення ВК 
від 23.02.2022 № 
179 «Про 
встановлення 
плати за 
харчування та 
порядок 
нарахування 
батьківської 
плати в закладах 
(групах) 
дошкільної освіти 
Тернопільської 
міської ради» 
Наказ управління 
освіти і науки від 
18.01.2022 № 12 
«Про організацію 
харчування учнів 
у закладах 
загальної 
середньої та 
професійної 
(професійно-
технічної) освіти 
у 2022 році» (зі 
змінами згідно 
наказів від 
21.02.2022 № 44а, 
від 08.09.2022 № 
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238, від 
24.11.2022 № 356)

27  Забезпечення 
лікарськими 
засобами та 
виробами 
медичного 
призначення 
закладів 
охорони 
здоров’я 
громади в 
умовах воєнного 
стану відповідно 
до потреби

Бюджет 
громади
 

Начальник 
відділу охорони 
здоров’я та 
медичного 
забезпечення 

Протягом  
2022 року

Придбано 
лікувальними 
закладами 
медикаменти 
суму 1985,15 тис. 
грн. та 
обладнання на 
суму 6516,18 тис.  
грн. та проведено 
поточний ремонт 
підвального 
приміщення під 
укриття на суму 
566,5 тис. грн. 
Придбано 
наступне 
обладнання КНП 
"Тернопільська 
містка 
комунальна 
лікарня швидкої 
допомоги" -
система 
ендоскопічної 
візуалізації та 
лампа операційна 
, КНП 
"Тернопільська 
комунальна 
міська лікарня 
№2" придбано 
мікроскопи 5 шт., 
електронейроміог
раф, аналізатор 
гематологічний, 
дефмбрилятор - 2 
шт., монітори 
пацієнтів - 5 шт., 
електрокардіогра
ф- 3 шт.,  КНП 
"Міська 
комунальна 
лікарня №3" 
придбано 
аналізатор 
гематологічний., 
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КП 
"Тернопільський 
міський 
лікувально - 
діагностичний 
центр" придбано 
дифібрилятори 
напівавтоматични
й - 2 шт..

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 
2022 року

 Поступовий 
перехід на 
електронний 
документообіг

29 Встановлення 
двох зовнішніх 
ліфтів та 3 
підйомників для 
інвалідних візків

Кошти  
бюджету
громади

Начальник 
відділу охорони 
здоров’я та 
медичного 
забезпечення 

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради

Протягом 
2022 року

Покращено 
доступ до 
медичних 
закладів 
маломобільним 
групам 
населення, а 
саме: в усіх 
корпусах ЛПЗ 
наявні пандуси

30 Забезпечення 
проведення 
періодичних 
профілактичних 
оглядів 
учасників 
АТО,ООС,  
членів їх сімей 
та батьків 
загиблих 
учасників 
АТО,ООС  не 
рідше, ніж раз 
на рік

Кошти  
бюджету 
громади

Начальник 
відділу охорони 
здоров’я та 
медичного 
забезпечення 

Протягом 
2022року

Надання виїзної 
стоматологічної 
допомоги 382 
захисникам та 
захисницям 
України, які 
беруть 
безпосередню 
участь у заходах, 
необхідних для 
забезпечення 
оборони України, 
захисту безпеки 
населення та 
інтересів держави 



23

Сертифікат: 
3FAA9288358EC0030400000023942A000436B000 
Підписувач: 
Уніят Наталія Олександрівна
Дійсний з 18.01.2023 17:56:49 по 17.01.2024 17:56:49

Тернопільська міська рада 

Н5*%%0g2XSX.О
№ 8/1.4 

від 02.02.2023 15:09

у зв’язку з 
військовою 
агресією 
Російської 
Федерації проти 
України
Проведено 
реабілітаційне 
лікування  30 
учасників АТО,
Встановлено 
протези 40 
учасників АТО , 
надано 
стоматологічну 
допомогу 1040 
чол.,хірургічну - 
258 чол.

31 Відкриття 2 
амбулаторій у 
нових 
мікрорайонах 
(Варшавський та 
Північний)  

Кошти  
бюджету 
громади

Начальник 
відділу охорони 
здоров’я та 
медичного 
забезпечення 

Протягом 
2022року

Розширення 
мережі 
амбулаторій 
загальної 
практики-
сімейної 
медицини в 
нових 
мікрорайонах 
міста 
відбуватиметься 
по мірі створення 
нових 
мікрорайонів

32 Довести 
показник 
забезпечення 
безкоштовним 
харчуванням 
дітей 
малозабезпечен
их сімей та з 
числа 
внутрішньо 
переміщених 
осіб до 100 %

Бюджет 
громади

Начальник 
відділу охорони 
здоров’я та 
медичного 
забезпечення 

Протягом 
2022року

18 дітей до 2-х 
років із числа 
малозабезпечених 
сімей та 
внутрішньоперем
іщених осіб 
отримують 
безкоштовне 
харчування

33 Створення 3 
додаткових 

Бюджет 
громади

Начальник 
управління 

Протягом 
2022року 

 Відсутність 
фінансування.
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модулів та 
фунціоналу 
геопорталу 
містобудівного 
кадастру 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади

містобудування, 
архітектури та 
кадастру (
 служба 
містобудівного 
кадастру)

 Не проведення 
платежів 
Казначейством 
під час дії 
воєнного стану 
(відсутність в 
списку 
дозволених 
видатків, які 
можна проводити 
під час дії 
воєнного стану)

34 Розроблення 
комплексного 
плану 
просторового 
розвитку 
території 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади (1-н 
документ)

Бюджет 
громади

Начальник 
управління 
містобудування, 
архітектури та 
кадастру

Протягом 
2022 року

 Не виконано, 
оскільки 
розроблення 
комплексного 
плану 
передбачено на 
2024 рік згідно 
Програми 
розвитку 
містобудівної 
діяльності, 
територіального 
планування та 
містобудівного 
кадастру на 2022-
2024 роки

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

Інформацій
ні ресурси

Проект 
рішення 
тернопільс
ької 
міської 
ради

Начальник 
управління 
стратегічного 
розвитку

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради 

Депутати

До
01.12.2022

Прийняте 
рішення на 
позачерговій 16-й 
сесії №8/п16/06 
від 11.07.2022 
«Про виконання 
Стратегічного 
плану розвитку 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади до 2029 
року за 2021 рік»

36 Розширення 
партнерських 
стосунків з 
іноземними 
містами, 
підписання 
угоди про 

Наміри 
співпраці, 
домовленіс
ть, 
оформленн
я угоди про 
партнерств

Начальник 
управління 
стратегічного 
розвитку
Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 

До 
01.12.2022

09-11 червня - 
візит в польське 
місто Хожув на 
заходи. з нагоди 
Дня міста, в 
рамках візиту 
підписано угоду з 
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партнерство та 
побратимство з 
одним містом

о виконавчих 
органів ради 
..

німецьким містом 
Ізерлон. 28 
вересня – поїздка 
по маршруту 
Тернопіль 
Тарнув-Краків-
Хожув Катовіце-
Єлєня Гура 
(Польща) з метою 
підписання 
партнерської 
угоди, прийняття 
участі в заходах 
до Дня міста та 
переговорів з 
іноземними 
делегаціями.

37 Розміщення 
соціальної 
реклами на 
місцевому рівні 
(на 5-ти 
білбордах)  з 
метою 
інформування 
мешканців міста 
про суспільно 
корисні цілі, 
популяризувати 
загальнолюдські 
цінності, 
виховувати 
шанобливе 
ставлення до 
культурної 
спадщини 
України та 
міста, людей та 
інше…

Кошти 
Програми 
розвитку 
міжнародн
ого 
співробітн
ицтва і 
туризму 
Тернопільс
ької 
міської 
територіал
ьної 
громади

Начальник 
управління 
стратегічного 
розвитку

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради 

Протягом 
2022 року

Протягом року 
було розміщено 
соціальної 
реклами на 
місцевому рівні з 
метою 
інформування 
мешканців міста 
про суспільно 
корисні цілі на 
704 бігборді і 828 
сіті-лайтах.

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

Кошти 
Програми 
розвитку 
міжнародн
ого 
співробітн
ицтва і 
туризму 

Начальник 
управління 
стратегічного 
розвитку

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 

До 
01.10.2022

11-12 лютого – 
Дні Польської 
культури у 
Тернополі 
«Пізнаймо один 
одного–українці в 
Сувалках, поляки 
в Тернополі». 5-6 
травня – участь у 
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Тернопільс
ької 
міської 
територіал
ьної 
громади, 
укладені 
угоди про 
участь

органів ради Міжнародній 
науково- 
практичній 
конференції 
«Перспективи 
індустрії 
гостинності та 
міжнародного 
бізнесу: світові 
тенденції та 
національні 
пріоритети» 
(ЗУНУ) 26 червня 
– організація 
Міжнародного 
конкурсу 
карикатур 
«Російський 
воєнний 
корабель, йди …»

39 Розвиток 
туристичної 
інфраструктури 
та рекламно -
промоційної 
діяльності у 
Тернопільській 
громаді

Кошти 
Програми 
розвитку 
міжнародн
ого 
співробітн
ицтва і 
туризму 
Тернопільс
ької 
міської 
територіал
ьної 
громади, 
кошти 
інвесторів

Начальник 
управління 
стратегічного 
розвитку

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради 

Протягом 
2022 року

Закупівля книго 
розмальовки 
«Color Up 
Ternopil» в 
кількості 350 шт. 
Закупівля брошур 
«Тернопільський 
туристичний гід» 
(укр. мова) в 
загальній 
кількості 3000шт. 
Закупівля брошур 
«Топ10 локацій 
для 
фотографування» 
в загальній 
кількості 4000шт. 
Закупівля «Міст 
багато. Файне 
одне. Тернопіль» 
в загальній 
кількості 1000шт. 
Закупівля 
проспектів 
«Семінар 
Тернопільський 
ключ» в загальній 
кількості 30 шт. 
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Закупівля 
проспектів 
«Мандрівка 
містом» в 
загальній 
кількості 1500шт. 
Закупівля 
буклетів 
«Перший раз у 
Тернополі» в 
загальній 
кількості 5300шт.

40 Провести до 20 
заходів в рік, 
спрямованих на 
національно-
патріотичне 
виховання 
молоді, 
залучивши 
13000 молодих 
людей. 
Залучення 
молоді до 
змістовних 
тематичних 
заходів, охопити 
до 80% молоді 
громади 
Збільшення 
кількості дітей 
та молоді 
залученої до 
пластового руху 
до 1000 осіб.

Кошти 
бюджету 
громади

Начальник 
управління сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради 

Протягом 
2022 року

Проведено 
заходи:  
20 заходів, 
спрямованих на 
національно 
патріотичне 
виховання молоді 
із залученням 
1500 молодих 
людей.
-
«Вшанування  Ге
роїв битви 
під  Крутами»;
- Участь 
представників 
Тернопільської 
МТГ у  заході 
«День пам’яті 
Героїв Крут» у м. 
Ніжин;
-Акція 
«Пам’ятаємо про 
Крути»;
- Покладання 
квітів 
молодіжними 
громадськими орг
анізаціями та 
представниками 
студентського 
самоврядування з 
нагоди Дня 
Героїв;
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- Інтелектуальна 
гра «Що ? Де? 
Коли?»;
- Сімейний 
фестиваль 
«Різдвяна 
свічечка»;
- Майстер-класи 
по писанкарству;
-День Пласту;
-День Весни;
- Відкриття 
Пластового Року

41 Підтримка 
ініціатив 
громадських 
організацій до 
100 заходів 
щороку. 
Проведення до 
30 заходів, де 
буде охоплено 
20000 молодих 
людей. 
Співпраця з 
молодіжними 
громадськими 
організаціями. 
Збільшення 
кількості 
залученої 
молоді до 
волонтерської 
діяльності

Бюджет 
громади

Начальник 
управління сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей, 
громадські 
організації 
молодіжного 
спрямування

Протягом 
2022 року

Проведено 
заходи спільно із 
громадськими 
організаціями, 
студентськими та 
учнівськими 
самоврядуванням
и:
-Колядування з 
молоддю;
-Звіт 
Молодіжного 
Центру за 2021 
рік;
-
«Вшанування  Ге
роїв битви 
під  Крутами»;
- Участь 
представників 
Тернопільської 
МТГ у  заході 
«День пам’яті 
Героїв Крут» у м. 
Ніжин;
-
Профорієнтаційн
ий захід «День 
Кар’єри-Нові 
реалії»;
-Урочисті заходи 
до Дня Героїв;
-«Волонтерська 
Доба»;
-День Молоді;
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-Святкові заходи 
до Дня 
Незалежності та 
Дня Міста
Проведено 60 
заходів із 
залученням понад 
8000 молодих 
людей. У зв’язку 
із воєнним 
станом, у 2022 
році не 
проводився 
конкурс програм, 
розроблених 
інститутами 
громадянського 
суспільства. 
Збільшилась 
кількість 
залучених 
молодих людей 
до волотерської 
діяльності. 
Створено 
гуманітарні та 
волонтерські 
штаби, які 
допомагають 
громадянам, які 
постраждали від 
збройної агресії. 
Понад 2000 
молодих людей 
залучено до 
роботи у цих 
штабах.

42 Створення 
Малого 
групового 
будиночку для 
10 дітей-сиріт та 
дітей 
позбавлених 
батьківського 

Бюджет 
громади

 Начальник 
управління сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

Протягом 
2022 року

Не створено
 Відсутність 
фінансування.
 Не проведення 
платежів 
Казначейством 
під час дії 
воєнного стану 
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піклування в
 с. Чернихів

(відсутність в 
списку 
дозволених 
видатків, які 
можна проводити 
під час дії 
воєнного стану)

43 Проведення 
екскурсій, 
мандрівок, 
походів для 
дітей та молоді 
пільгових 
категорій , що 
потребують 
особливої 
соціальної 
уваги та 
підтримки
Забезпечення 
санаторно-
курортними 
путівками 
організація 
пришкільних 
таборів 
охоплено до 
5000 осіб

Бюджет 
громади

Рекламні 
буклети

Людський 
ресурс

Управління сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей 

Управління 
освіти і науки

До 
01.10.2022

1.Управлінням 
освіти не 
проводились 
заходи по 
організації  
пришкільних 
таборів у зв’язку 
з впровадженням 
по всій території 
України воєнного 
стану

2. Управлінням 
сім’ї, молодіжної 
політики та 
захисту дітей  
проведено 8 
екскурсій, 
мандрівок містом
За 2022 рік 
оздоровлено 185 
дітей пільгових 
категорій

44 Оновлення 
матеріально-
технічної бази 
та інвентарю 
дитячо-
юнацьких 
спортивних 
шкіл  до 10% від 

Кошти 
міського 
бюджету

Начальник 
управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури 

Протягом 
2022 року

Посилена увага 
приділяється 
модернізації 
матеріально-
технічної бази 
ДЮСШ та 
спортивних 
об’єктів. Так, у 
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наявного. 
Забезпечення 
вихованців, 
спортсменів, 
учнів  та 
тренерів  зі 
спорту 
спортивним 
одягом, 
спортивним 
інвентарем, у 
тому числі 
індивідуального 
користування

приміщеннях 
спортивних шкіл 
облаштовано 
відповідні 
найпростіші 
укриття, що дає 
можливість 
проведення 
навчально-
тренувального 
процесу за умов 
воєнного часу.
За період 2022 
року для 
належного 
навчально-
тренувального 
процесу було 
придбано: 
ДЮСШ «ФАТ»: -
сітки на 
футбольні ворота 
( 7.32*2.44 (1 
комплект); 5.00 
*2.00 (2 комп.); 
3.00 * 2.00 (2 
комп.); -
футбольні м’ячі 
тренувальні 
розмір 4 (30 шт.), 
розмір 3 (30 шт.); 
-футболні мячі 
ігрові FIFA 
QUALITY PRO 
розмір 5 (28 шт.) -
планшетні 
комп’ютери 5 
шт., екшн камери 
(4 шт.) -
спортивне 
екіпірування для 
тренерів 
(спортивні 
куртки, шорти, 
футболки). 
«КДЮСШ з 
ігрових видів 
спорту» ТМР: -
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ковролін для 
облаштування 
місць 
тимчасового 
перебування; - 
спортінвентар; -
вентилятор 
відцентровий. 
«КДЮСШ з 
греко-римської 
боротьби» ТМР: 
м’ячі – 4 шт., 
кросівки – 8 шт., 
спортивні штани 
– 6 шт., футболки 
– 4 шт., спортивні 
костюми – 24 шт.

45. Реконструкція, 
модернізація, 
капітальний 
ремонт стадіонів 
громади в 
рамках 
концепції 
«Доступний 
стадіон»

Кошти 
бюджету 
громади

Начальник 
управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури 

Протягом 
2022 року

Проведено 
поточний ремонт 
огорожі 
футбольного поля 
№2 КЗ «ДЮСШ 
«ФАТ» ТМР, 
проведено роботи 
щодо догляду за 
натуральними 
газонами 
футбольних полів 
№1 та №2, 
проведено роботи 
щодо консервації 
системи поливу 
футбольних 
полів. Придбано 
добрива осінні 
багатокомпонент
ні. Проведено 
капітальний 
ремонт із 
влаштуванням 
систем 
зовнішнього 
освітлення 
футбольних полів 
КЗ «» ДЮСШ 
«Футбольна 
академія 
«Тернопіль» у м. 
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Тернополі
46 Збільшення 

кількості 
оздоровлених 
дітей соціально 
– незахищених 
категорій на 
10.0% 
Забезпечення 
оздоровленням 
дітей пільгових 
категорій до 250 
дітей

Кошти 
бюджету 
громади

Людські 
ресурси

Начальник 
управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури

Начальник
управління сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

До кінця 
2022року

Не зважаючи на 
особливості 
режиму воєнного 
часу, вдалося 
забезпечити 
проведення 
спортивно-
відновлювальних 
та відпочинкових 
заходів для 80 
вихованців 
комунальних 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 
у таборах області.

47 Провести 
змагання,  
спортивно-
масові заходи,  у  
громаді. 
Залучити до 15-
20 тис. осіб до 
змагань, занять 
фізичною 
культурою, 
спортом, 
руховою 
активністю. 
Організація та 
проведення 
близько 100 
заходів 

Кошти  
бюджету 
громади

Людські 
ресурси

Начальник 
управління 
розвитку спорту 
та фізичної 
культури

До 
01.10. 2022

За 10 місяців 2022 
року проведено 
35 навчально-
тренувальних 
зборів та 39 
змагань, турнірів, 
Кубків з 
олімпійських та 
неолімпійських 
видів спорту 
(2021 – 78). Серед 
вже проведених 
змагань варто 
відзначити 
наймасовіші та 
найяскравіші 
заходи, які 
незважаючи на всі 
протиепідемічні 
заходи та інші 
заходи, 
передбачені 
умовами 
воєнного стану, 
відбулися на 
найвищому рівні, 
а саме: - 
Всеукраїнські 
змагання з хокею 
«TERNOPIL 
HOCKEY 
CLASSIC 2022»; - 
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Всеукраїнські 
турніри з вільної, 
греко-римської 
боротьби та 
боротьби дзюдо; - 
Тернопіль став 
господарем 
проведення 
чемпіонатів 
України з 
вітрильного 
спорту, самбо, 
Кубку України з 
баскетболу 3х3 
тощо. Значна 
увага 
приділяється 
підготовці 
спортивних 
резервів. У 2022 
році 
комунальною 
організацією 
«Тернопільський 
міський центр 
фізичного 
здоров’я 
населення» 
Тернопільської 
міської ради вже 
проведено понад 
70 заходів, серед 
яких традиційний 
пробіг 
«Тернопільська 
Озеряна – 2022», 
легкоатлетичні 
забіги «Забіг 
закоханих у біг», 
«Добрий RUN», 
«Пробіг у 
вишиванках», 
фестиваль 
«Тернопіль 
спортивний», 
цикли спортивних 
заходів 
«Спортивні 
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канікули» та 
«Beach Games», 
тощо, у яких 
залучено понад 5 
тисяч учасників 
різного віку, в 
тому числі 
внутрішньо-
переміщені особи

48 Придбати 
інструменти для 
2-х музичних 
шкіл-(бандури - 
4, фортепіано - 
2, гітари - 4, 
скрипки - 6, 
підставки під 
бандури

Кошти  
місцевого 
бюджету

Начальник 
управління  
культури та 
мистецтв

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради

Протягом 
2022 року

Кошти на 
придбання 
інструментів у 
2022 році були 
виділені в сумі 
250.00. Під час 
воєнного стану 
казначейська 
система при 
проведенні 
видатків 
керується 
постановою № 
590 від 09.06.21, 
яка визначає 
черговість 
проведення 
платежів в 
умовах 
обмеженого 
фінансового 
ресурсу на 
казначейських 
рахунках. 
Відповідно до 
пукту 19 
постанови 
першочергово 
проводяться 
видатки на 
національну 
оборону

49 Встановити 
пандуси в 
будинках 
культури 
с.Вертелка, 
с.Чернихів, 
с.Іванківці

Кошти   
бюджету 
громади

Начальник 
управління  
культури та 
мистецтв

Протягом 
2022 року

Кошти не 
виділялись
Під час воєнного 
стану 
казначейська 
система при 
проведенні 
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видатків 
керується 
постановою № 
590 від 09.06.2021

50 Підготувати 
заходи щодо 
вшанування та 
увіковічнення 
пам’яті 
видатних  
людей громади 
«Нові імена 
Алеї Зірок»

Проект 
рішення 
виконавчог
о комітету 

Договір із 
скульпторо
м щодо 
виготовлен
ня 
художньог
о твору - 
макету 
зірок

Начальник 
управління  
культури та 
мистецтв

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради

До 
01.09.2022

Рішення 
виконавчого 
комітету від 
10.08.2022 р. № 
824 «Про 
вшанування імен 
відомих людей 
міста Тернополя 
«Нові імена Алеї 
Зірок» НС-22-
02.01 

51 Соціальна 
підтримка 
громадян, 
потерпілих 
внаслідок 
військової 
агресії 
Російської 
федерації на 
території  
України

Кошти 
бюджету 
громади

Начальник 
управління  
соціальної 
політики

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради

Фінансова 
підтримка 
діяльності 
Тернопільського 
благодійного 
фонду «Карітас»
Підтримка 
громадян, 
потерпілих від 
військової агресії

52 Фінансова 
підтримка 
громадських 
об’єднань  
ветеранів та 
осіб з 
інвалідністю

Кошти 
бюджету 
громади

Начальник 
управління  
соціальної 
політики

Протягом 
2022 року

Покращення 
ефективності 
роботи 4-х 
громадських 
об’єднань

53 Надання 
одноразової 
грошової 
допомоги 
громадянам, які 
відібрані і 
направлені 
Тернопільським 
об’єднаним 
міським 
територіальним 

Кошти  
бюджету 
громади

Начальник 
управління  
соціальної 
політики

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради

Протягом 
2022 року

Надано  19 
громадянам які 
направлені на 
військову службу 
за контрактом у 
Збройних Силах 
України 
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центром 
комплектування 
та соціальної 
підтримки для 
проходженням 
військової 
служби за 
контрактом у 
Збройних Силах 
України  

54 Забезпечення 
безкоштовним 
харчуванням 
малозабезпече
них  громадян

Кошти 
бюджету 
громади 

Начальник 
управління  
соціальної 
політики

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради

Протягом
2022 року

Для 200 громадян 
придбано 
основних 
продуктів 
харчування. 
Забезпечено 
безкоштовне 
харчування 540 
осіб соціально 
незахищених 
громадян, які 
опинилися в 
складних 
життєвих 
обставинах

55
Соціальний 
захист ветеранів 
ОУН-УПА

Кошти 
місцевого 
бюджету
Програма  
«Турбота» 
на 2022-
2024 
роки, затве
рджена  
рішенням 
міської 
ради  від 
17.12.2021 
№ 8/11/18

Виконання 
заходів 
стратегічно
го плану 
розвитку 
Тернопільс
ької міської 

Начальник 
управління  
соціальної 
політики

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради

Протягом 
2022року 

13 особам 
щомісячно 
здійснювалась 
доплата до пенсії 
1 000 грн.
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територіал
ьної 
громади до 
2029 року

56 Забезпечити  
виконання 
бюджету міста 
Тернополя у 
2022 році на 95 
%

Висновки 
постійних 
комісій 
міської 
ради

Рішення 
міської 
ради «Про 
бюджет м.  
Тернополя 
(громади) 
на 2022рік»

Начальник 
фінансового
управління 

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради

Протягом
2022року

Аналіз 
фінансування- 
виконання 
бюджету міста у 
2022 році 
виконано 
-по доходах на 
101.8 поц;
-по видатках на 
90,0 процентів

57 Реалізація 
проекту 
«Відкрите 
місто»

Людські 
ресурси

Начальник 
фінансового
управління

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради

Протягом
2022року

Зворотній зв‘язок 
з владою 
громади, 
привернення 
уваги до 
актуальних 
проблем міста. 
Працює система 
«Електронні 
петиції». З 
початку 2022 
року питань, 
скарг та 
зауважень в 
межах 
компетенції 
управлінь від 
мешканців міста 
не надходило у 
зв’язку із 
впровадженням 
системи 
«Електронні 
петиції». Працює 
сервіс сіті-бот 
Назар. На сайті 
міської ради  
розділ « 
Відкритий 
бюджет»
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58 Організувати 
проведення 
навчання  щодо 
особливостей 
електронного 
декларування у 
2022 році та змін 
у 
антикорупційно
му законодавстві 
України( участь 
візьмуть до 60 
осіб)

Людські 
ресурси

Начальник 
відділу взаємодії 
з 
правоохоронними 
органами, 
запобігання 
корупції та 
мобілізаційної 
роботи

Після 
припиненн
я чи 
скасування 
воєнного 
стану або 
стану 
війни 

17.01.2022 
проведено 
навчання  щодо 
особливостей 
електронного 
декларування у 
2022 році та змін 
у 
антикорупційном
у законодавстві 
України. Взяли 
участь 98 осіб

59 Розроблення 
основних 
заходів 
підготовки 
цивільного 
захисту 
територіальної 
громади, 
внесення змін, 
доповнень

Людські 
ресурси
 Проект 
розпорядж
ення 
міського 
голови

Начальник 
управління 
надзвичайних 
ситуацій

Заступник 
міського голови-
керуючий 
справами

Протягом 
2022 року

Розпорядження 
міського голови 
„Про 
затвердження 
плану основних 
заходів 
цивільного 
захисту 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади на 2022 
рік” від 
28.02.2022 № 28

60 Виготовлення  
аудіоматеріалів 
( аудіороликів) –
25 шт.;
відеоматеріалів 
(відеороликів) – 
8 шт.;   
інформаційно-
довідкових 
куточків з 
питань 
цивільного 
захисту, 
розміщення 
матеріалу з 
питань 
цивільного 
захисту в ЗМІ

 Кошти  
бюджету 
громади

Начальник 
управління 
надзвичайних 
ситуацій

Заступник 
міського голови-
керуючий 
справами

Протягом 
2022 року

Створено розділ 
на сайті міської 
ради « Воєнний 
стан
Ціль повністю не 
досягнуто
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61 Здійснення 
організаційних 
та спеціальних 
заходів щодо 
запобігання 
виникненню 
надзвичайних 
ситуацій а 
саме: 
знезараження 
від 
небезпечних 
хімічних і 
радіоактивних 
речовин,  
здійсненню 
демеркуризації 
будівель, 
споруд, 
техніки, 
обладнання, 
матеріалів, 
земель-них 
ділянок, 
закупівля 
розхідних 
матеріалів 
(хімічні 
речовини, 
елементи, 
реактиви)

Кошти з
резервного 
фонду у 
разі 
необхіднос
ті

Кошти 
бюджету 
громади

Начальник 
управління 
надзвичайних 
ситуацій

Протягом 
2022 року

Придбано 
спецодяг, 
запчастини,  
проведено ремонт 
техніки. 
Придбано 
паливно 
мастильні 
матеріали.
17.02.2022 р. у 
навчальних 
закладах 
проведено 
тренування з 
екстреної 
евакуації учнів та 
працівників з 
метою правильно 
оцінити ситуацію 
та діяти у 
різноманітних 
надзвичайних 
ситуаціях 
(розпорядження 
міського голови 
№ 35 від 
15.02.2022року « 
Про проведення 
навчань з 
евакуації в 
закладах освіти 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади)

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

Лист - 
звернення:
- до 
заступника 
міського 
голови  -
керуючого 
справами;
- до 
начальника 
управління 
цифрової 
трансформ

Начальник 
управління 
державної 
реєстрації

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради

Протягом 
2022 року

Не встановлено

Під час воєнного 
стану 
казначейська 
система при 
проведенні 
видатків 
керується 
постановою № 
590 від 09.06.21, 
яка визначає 
черговість 
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ації та 
комунікаці
й з 
засобами 
масової 
інформації

Кошти 
місцевого 
бюджету

проведення 
платежів в 
умовах 
обмеженого 
фінансового 
ресурсу на 
казначейських 
рахунках. 
Відповідно до 
пункту 19 
постанови 
першочергово 
проводяться 
видатки на 
національну 
оборону

63 Проведення 
громадської 
антикорупційної 
експертизи 
проектів рішень 
міської ради, 
виконавчого 
комітету про 
співпрацю між 
Тернопільською 
міською радою 
та юридичним 
факультетом 
Західноукраїнсь
кого 
національного 
університету 
щодо 
формування 
правових знань 
та навиків у 
молодого 
покоління, про 
партнерство та 
співпрацю з 
комп’ютерною 
академією IT 
STEP в рамках 
покращення 
якості освіти в 
сфері 

Людські 
ресурси

Меморанду
ми про 
співпрацю 
між 
Тернопільс
ькою 
міською 
радою та 
Громадськ
ою 
організаціє
ю 
«Інститут 
законодавч
их ідей»

Начальник 
управління 
правового 
забезпечення

Протягом 
2022 року

Проведена 
громадська 
антикорупційна 
експертиза 
проектів рішень 
міської ради, 
виконавчого 
комітету
Працівниками 
управління 
правового 
забезпечення 
вживаються 
належні заходи з 
приводу розгляду 
подань Південно-
західного 
відділення 
міжобласного 
територіального 
відділення 
антимонопольног
о комітету 
України щодо 
дотримання 
законодавства по 
захисту 
економічної 
конкуренції у 
вигляді 
антиконкурент -
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інформаційних 
технологій. 

них дій органів 
місцевого 
самоврядування.
між 
Тернопільською 
міською радою та 
Тернопільським 
місцевим 
центром з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги був 
укладений 
меморандум про 
співпрацю. В 
рамках реалізації 
зазначеного 
меморандуму 
здійснюється 
спільна 
діяльність у 
проведенні 
комплексу 
заходів з правової 
освіти населення, 
спрямованих на 
підвищення 
правової 
свідомості 
громадян, 
сприяння 
розширенню і 
поширенню 
досвіду у сфері 
соціальної та 
правової 
захищеності 
громадян, захисту 
конституційних 
прав, свобод та 
інтересів 
громадян шляхом 
надання 
безоплатної 
правової 
допомоги 
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населенню. 
Даний 
меморандум 
включає в себе: 
надання правової 
інформації; 
надання 
консультацій і 
роз’яснень з 
правових питань; 
4 надання 
допомоги у 
складенні заяв, 
скарг, позовних 
заяв та інших 
документів 
правового 
характеру; 
надання 
допомоги у 
забезпеченні 
доступу особи до 
вторинної 
правової 
допомоги та 
медіації; 
здійснення 
представництва 
інтересів осіб в 
судах, інших 
державних 
органах, органах 
місцевого 
самоврядування, 
перед іншими 
особами; 
складення 
документів 
процесуального 
характеру

64 Відновити 
практику 
проведення 
професійних 
навчань у 
виконавчих 
органах, 
старостинських 

Людські 
ресурси 
(персонал)

Начальник 
управління 
правового 
забезпечення

Протягом 
2022 року

З метою 
забезпечення 
умов для 
врахування в 
роботі вимог 
нормативно-
правових актів та 
належного 
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округах моніторингу змін 
до чинного 
законодавства 
України, 
відповідно 
розпорядженням 
міського голови 
від 20.04.2015р. 
№139 визначено 
головного 
юрисконсульта 
відділу 
претензійно-
позовної роботи 
та 
представництва 
інтересів в 
судових 
інстанціях 
відповідальним за 
здійснення 
моніторингу змін 
до чинного 
законодавства 
України, 
відновлено 
практику 
проведення 
професійних 
навчань в 
підпорядкованих 
виконавчих 
органах
На консультації 
(понеділок-четвер 
з 16-00год. по 18-
00год.), згідно 
розпорядження 
міського голови 
від 30.11.2010р. 
№1 «Про надання 
безкоштовних 
юридичних 
консультацій 
мешканцям 
м.Тернополя» (із 
змінами згідно 
розпорядження 
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міського голови 
від 30.09.2019р. 
№242) 
працівниками 
управління 
правового 
забезпечення 
надано наступну 
кількість 
роз’яснень і 
консультацій: за 
10 місяців 2022 
року -560.

65 Організувати, 
провести  
ярмарки

Людські 
ресурси

 Начальник 
відділу  торгівлі, 
побуту та захисту 
прав споживачів

Протягом 
2022 року

З метою 
забезпечення 
населення 
широким 
асортиментом 
сільськогосподар
ської продукції і 
товарами 
підприємств 
харчової та 
переробної 
промисловості 
проводиться  
щосуботній 
ярмарок – 
площадка на 
перехресті вул. 
Миру – Дружби;

- відповідно до 
розпорядження 
міського голови 
від 11.03.2022 
№242 «Про 
проведення 
сільськогосподар
ського ярмарку» 
додатково 
щосуботи: масив 
«Східний» - вул. 
Лесі Українки, 
39; проспект 
Степана Бандери, 
15;масив 
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«Сонячний» - 
ринок 
«Галицький» 
(біля ЗГТ 
«Подоляни»)..

66 Забезпечення 
доступу до 
документів 
міської ради 
осіб з вадами 
зору та слуху

Людські 
ресурси 

Начальник 
управління 
цифрової 
трансформації та 
комунікацій з 
засобами масової 
інформації

Протягом 
2022 року

Виконано, 
сформовано на 
сайті міської 
ради.

67 Формування 
Єдиної 
інформаційної 
системи 
розвиток 
мобільного 
додатку 
«Тернопіль у 
смартфоні» із 
особистим 
кабінетом для 
доступу 
громадян до 
міських сервісів

Кошти 
бюджету 
громади

Начальник 
управління 
цифрової 
трансформації та 
комунікацій з 
засобами масової 
інформації

Протягом 
2022 року

Виконано роботи 
з налаштування 
«Кабінету 
тернополянина»

68 Компенсаційні 
виплати на 
пільговий проїзд 
автомобільним, 
електричним та 
залізничним 
транспортом 
окремих 
категорій 
громадян та 
учнів, студентів.
Компенсаційні 
виплати та 
відшкодування 
збитків за 
здійснення 
спеціальних 
перевезень

Кошти  
бюджету 
громади

Начальник 
управління 
транспортних 
мереж та зв’язку

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради

Протягом 
2022 року

Виготовлено   
2723  квитки для 
внутрішньо 
переселених 
осіб та  2398  
квитків для 
пільгових 
категорій із 
числа 
внутрішньо 
переселених 
осіб. 
Компенсаційні 
виплати за 
пільгове 
перевезення 
окремих 
категорій 
громадян  
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складають 
71016,5 тис.грн.

За час 
функціонування 
автоматизованої 
системи оплати 
проїзду 
мешканцям 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади 
виготовлено 
142884 
електронних 
квитка 
«Соціальна карта 
Тернополянина», 
з них: 66665 
квитків категорії 
«пільгова», 37548 
квитків категорії 
«звичайна»,  
25143 квитка 
категорії 
«учнівська» та 
13528 – 
«студентська». 
Також на 
сьогоднішній 
день в обігу 
знаходиться 
128207 не 
персоніфікованих 
електронних 
квитків.
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69 Коригування 
розкладів руху 
громадського 
транспорту 
відповідно до 
потреб 
пасажиропотоку

Людські 
ресурси

Начальник 
управління 
транспортних 
мереж та зв’язку

Протягом 
2022 року

На підставі 
рекомендацій, 
викладених в 
Плані сталої 
міської 
мобільності 
ТМТГ, 
розробленим 
представництвом 
компанії 
«Дорнієр 
Консалтинг 
Інтернешенал 
ГмбХ», у 2022 
році введено 
новий автобусний 
маршрут №38 
«Кооперативний 
коледж – вул. 
Київська – вул.. Л. 
Українки», на 
якому працює 5 
од. нових 
автобусів марки 
Еталон середньої 
місткості. У 
вересні місяці 
2022 даний 
маршрут, 
враховуючи 
пропозиції 
мешканців міста, 
продовжено до 
нового житлового 
мікрорайону 
«Північний». 
Враховуючи 
наявний 
пасажиропотік, на 
даний час 
автобуси 
здійснюють заїзд 
в даному 
напрямку в 
години «пік», до 
10;00 год та після 
16:00 год.
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70 Утримання та 
поточний 
ремонт колонок-
качалок, 
пожежних 
гідрантів, 
бюветів

Кошти 
бюджету 
громади

Начальник 
управління 
житлово-
комунального 
господарства, 
благоустрою та 
екології

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради

Протягом 
2022 року

В 2022 
виконувались 
послуги з 
утримання і 
поточного 
ремонту 
фонтанів, 
бюветів, 
пожежних 
гідрантів та 
колонок-качалок, 
в тому числі 
електроенергії 
для роботи 
фонтанів і 
бюветів – 3830,0 
тис.грн.

71 Облаштування 
40 пандусів для 
доступності 
маломобільних 
верств 
населення 
(2022-2024 
роки)

Кошти 
бюджету 
громади

Начальник 
управління 
житлово-
комунального 
господарства, 
благоустрою та 
екології

Протягом 
2022 року

З бюджету 
Тернопільської 
міської ради в 
2022 році не 
виділялись

72 Забезпечення 
централізованим 
водопостачан 
ням 
мешканців 
населених 
пунктів громади 
що складе 
близько 1300 
домогосподарст
в (2022-2024 
роки)

Кошти 
бюджету 
громади

Начальник 
управління 
житлово-
комунального 
господарства, 
благоустрою та 
екології

Протягом 
2022 року

З бюджету 
Тернопільської 
міської ради в 
2022 році не 
виділялись

73 Підготовка та 
інтеграція в 
систему 
управління 
громадою 
службовців 
нової генерації

Людські
ресурси

Начальник 
відділу кадрового 
забезпечення  

Протягом 
2022 року

Проведено 
відкриті і прозорі 
конкурси на 
зайняття 
вакантних посад 
в Тернопільській 
міській раді 
відповідно до 
вимог чинного 
законодавства. 
Оголошення про 
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конкурси 
публікуються на 
сайті міської ради 
та в газеті Вільне 
життя.. За 
результатами 
конкурсного 
добору 
призначено 3 
осіб, оформлено 
відповідні 
протоколи 
засідання 
конкурсної 
комісії, НС 6-07

74 Проведення 
спеціалізованих 
навчань 
посадових осіб 
міської ради

Затверджен
ий 
розпорядж
енням 
міського 
голови 
список 
апаратних 
навчань

Начальник 
відділу кадрового 
забезпечення

Протягом 
2022 року

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 
Західноукраїнськ
им національним 
університетом 
14.04. 2022, за 
результатами 
навчання 28 
посадових осіб 
міської ради 
отримали 
сертифікати, НС 
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6-36

75 Впровадження 
єдиної 
платформи 
онлайн-бюро 
знахідок

Людські 
ресурси 
(персонал)

Кошти 
громади

Начальник 
управління 
муніципальної 
інспекції

Протягом 
2022 року

Не виконано у 
зв’язку із 
введенням 
військового стану

76 Недопущення 
стихійної 
торгівлі на 
вулицях  та 
тротуарах міста

Людські 
ресурси 
(персонал)

Начальник 
управління 
муніципальної 
інспекції

Протягом 
2022 року

Забезпечено 
харчову безпеку 
населення.
Оформлено 70 
адміністративний 
протокол за ст. 
152 КУпАП за 
самовільне, без 
погодження 
виконавчих 
органів міської 
ради  
узгодженого 
загального 
вигляду та без 
оформлення 
відповідного 
права на 
земельну ділянку, 
розміщення 
торгівельного 
обладнання та 
торгівельної 
експозиції. 
Вживалися 
заходи щодо 
припинення 
несанкціонованої 
торгівлі вул  
В’ячеслава 
Чорновола, 
Богдана 
Хмельницького, 
Андрея 
Шептицького
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77 Запровадження 
інформаційного 
месенджер - 
боту для 
повідомлення 
порушників у 
сфері 
паркування

Людські 
ресурси

Начальник 
управління 
муніципальної 
інспекції

До 
01.07.2022 

Перенесено 
виконання цілі на 
2023 рік

78 Оновлення 
картографічного 
обліку виборчих 
дільниць 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади у 
підсистемі 
«Геоінформацій
на система 
ДРВ»

Людські 
ресурси

Начальник 
відділу ведення 
Державного 
реєстру виборців
 Адміністратор 
безпеки

До
01.12.2022

Карта виборчих 
дільниць 
Тернопільської 
міської 
територіальної 
громади  
оновлена у 
підсистемі 
«Геоінформацій 
на система ДРВ» 
в АІТС ДРВ

79 Провести 
навчання 
працівників 
згідно Плану 
навчань на 2022 
рік

Підвищити 
кваліфікацію  
працівників 
відділу

Людські 
ресурси 
(персонал)

Начальник 
відділу ведення 
Державного 
реєстру виборців

Протягом
2022року

Протоколи 
навчань 
відділу в папці 
НС 33-23

 План 
внутрішнього 
навчання від 
14.02.2022

 
80 Оновити та 

підтримувати в 
актуальному 
стані 
інформацію на 
сайті міської 
ради в розділі 
«Регуляторна 
політика»

Інформація 
розробникі
в 
регуляторн
их актів

Начальник 
управління 
торгівлі, побуту 
та захисту прав 
споживачів
Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради

Протягом 
2022 року

Актуальна 
інформація щодо 
здійснення 
державної 
регуляторної 
політики на 
офіційному веб - 
сайті міської ради  
в розділі 
«Регуляторна 
політика 
«https://tmrada.go
v.ua/politika-
regulyatorna/»

https://tmrada.gov.ua/politika-regulyatorna/
https://tmrada.gov.ua/politika-regulyatorna/
https://tmrada.gov.ua/politika-regulyatorna/
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 Прийняті 
регуляторні акти 
у 2022 році

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

Нормативн
о – правові 
документи 
з питань 
охорони 
праці (із 
змінами)

Людський 
ресурс

Головний 
спеціаліст з 
питань охорони 
праці

Протягом 
2022 року

 Актуальна 
інформація на 
сайті міської ради 
в розділі 
«Актуально» 
рубрика
«Інформація про 
систему 
управління 
охороною праці»  
В 2022 році 
розміщено 
«Правила 
експлуатації та 
типові норми 
належності 
вогнегасників»
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82 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 
2022  року

 Станом на 
09.12.2022  
проведено 
перевірки з 
питань 
дотримання 
нормативно-
правових актів 
України з 
охорони праці та 
пожежної безпеки 
у 52-х шкільних 
закладах та 
дошкільних 
навчальних 
закладах, 33-х 
виконавчих 
органах 
Тернопільської 
міської ради, 
старостинських 
округах.
У 15-ти випадках 
виявлених 
порушень надано 
приписи на їх 
усунення

83 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 
трансформ
ації та 
комунікаці
й з 
засобами 
масової 
інформації  
щодо змін

Начальник 
відділу 
земельних 
ресурсів

Протягом 
2022 року

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

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

- про ставки 
плати за землю  а 
також про  
звільнення у 
2022 році від 
земельного 
податку

84 Автоматичне 
продовження дії 
договорів 
оренди землі 
зниження 
податкового 
навантаження

Кошти 
громади

Людські 
ресурси

Начальник 
відділу 
земельних 
ресурсів

Протягом 
2022 року

Укладено 134 
додаткові угоди 
до договорів 
оренди землі

Підвищена 
доступність та 
якість послуг 
міських органів 
влади для 
ведення бізнесу

Головний спеціаліст з питань управління якістю                            Наталія УНІЯТ


