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сайт "Доступ до правди" 

 

На Ваш запит інформуємо, що у Тернопільській міській раді реалізовано 

наступні інструменти прямої участі громадян: електронні петиції, електронні 

консультації та опитування, відкрите місто, громадський бюджет та шкільний 

громадський бюджет. 

Щодо п.1:  

У 2018 р. проведені наступні громадські слухання: 

- «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним та 

електричним транспортом». Кількість учасників 80.  Прийнято рішення 

виконавчого комітету.  

- Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів в проекті 

містобудівної документації «Внесення змін до детального плану території, 

обмеженої вул. 15 Квітня, вул. Академіка Сахарова, вул. Академіка Корольова, 

Підволочиське шосе (мікрорайон №6) в м. Тернополі». Кількість учасників - 17. 

Прийнято рішення сесії. 

- Громадське обговорення щодо присвоєння Тернопільській школі №20 імені 

Руслана Муляра. 6 листопада 2018 р. на громадських слуханнях було прийнято 

рішення про порушення клопотання перед управлінням освіти і науки 

Тернопільської міської ради підтримати ініціативу школи про присвоєння імені 

Руслана Муляра.Прийнято рішення сесії. Бюджетні слухання.Для участі у 

слуханні зареєструвалось 52  особи. Пропозиції підтримано. 

- Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів в проекті 

містобудівної документації «Детальний план території, обмеженої вул. Миру, 
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вул. Драгоманова, вул. П. Орлика, вул. Дружби (мікрорайон «Дружба») в м. 

Тернополі. Присутні 25 осіб. Відповідно до рішення - «Детальний план 

території, обмеженої вул. Миру, вул. Драгоманова, вул. П. Орлика, вул. Дружби 

(мікрорайон «Дружба») в м. Тернополі погоджено. Прийнято рішення сесії. 

У 2019 році: 

- Громадське обговорення питання присвоєння назви скверу, сформованому на 

території, обмеженої площею Героїв Євромайдану, вулицями Медовою 

(житловий будинок вул. Медова, 3) та Танцорова (будинок вул. Танцорова,7) – 

«Сквер волонтерів пам’яті Віктора Гурняка». Прийнято рішення сесії. 

- Громадські слухання «Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою 

м. Тернополя, затверджених рішенням міської ради від 19.05.2011р. №6/8/20». 

Присутні  25 осіб. У обговоренні взяли участь представники громадськості, 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, працівники виконавчих 

органів Тернопільської міської ради. Прийнято рішення сесії. 

- Громадське обговорення про присвоєння назви вулиці в м. Тернополі імені 

Андрія Пушкаря. Дане громадське обговорення проводилося через сервіс е-

петицій. Відповдіно до результатів петиція набрала 305 голосів і з 300 

необхідних. Процедура громадського обговорення дотримана і її результати 

можуть бути додані до подання міського голови на розгляд сесії міської ради 

про присвоєння вулиці імені фізичної особи. Прийнято рішення сесії. 

- Громадські обговорення проекту оновленої мережі маршрутів громадського 

транспорту загального користування м.Тернополя. Обговорення з 

пропозиціями, які надійшли через платформу "Електронні консультації та 

опитування". Відповідно до результатів проект оновлення маршрутної мережі 

підтримано. Прийнято рішення виконавчого комітету. 

- Громадські обговорення підготовчого проекту Стратегічного плану розвитку 

Тернопільської міської територіальної громади до 2029 року. Громадські 

обговорення проходили  через портал «Е-консультації з громадськістю» та 

через надсилання пропозицій на електронну пошту.  Прийнято рішення сесії. 

- Громадське обговорення проекту парку Київська- Тарнавського площею 10,5 га. 

Громадське обговорення з пропозиціями проводилося через платформу 

«Електронні консультації та опитування». 

- Громадське слухання «Схема розміщення тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності на території м. Тернополя». Прийнято рішення 

виконавчого комітету. 

- Громадські слухання щодо проекту містобудівної документації «Детальний 

план території, обмеженої вул. Генерала Тарнавського, вул. Київська, вул. М. 

Липницького, вул. Володимира Великого (мікрорайон №14) в м. Тернополі». 

Участь в обговоренні взяли 150 осіб. Прийнято рішення сесії. 

-  Громадські слухання містобудівної документації «Детальний план території, 

обмеженої вул. Живова, вул. Танцорова, площа Героїв Євромайдану, вул. Доли, 
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вул. Митрополита Шептицького (мікрорайон «Живова» житлового району 

«Центральний») в м.Тернополі».Прийнято рішення сесії. 

У 2020 році: 

- Громадські слухання «Схема планування території Тернопільської міської 

територіальної громади» та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Прийнято 

рішення сесії. 

- Громадське обговорення «Про оприлюднення проєкту містобудівної 

документації «Детальний план території, обмеженої вул. Львівська, межа 

території парку «Загребелля», вул. Бригадна, вул. Глибока Долина, вул. 

Тернопільська в м. Тернополі» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку. 

Прийнято рішення сесії. 

- Громадське обговорення «Детальний план території, обмеженої вул. Львівська, 

межа території парку «Загребелля», вул. Бригадна, вул. Глибока Долина, вул. 

Тернопільська в м. Тернополі». Прийнято рішення сесії. 

- Громадське обговорення «Про оприлюднення проєкту містобудівної 

документації «Генеральний план с.Малашівці Тернопільської міської 

територіальної громади» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку. Прийнято 

рішення сесії. 

П.2-3. Не відбувалися 

П.4 Щодо кількості осіб, залучених до роботи органів місцевого самоврядування на 

добровільних засадах експертами, консультантами, контролерами тощо за відповідний 

рік, інформуємо, що відповідно до рішення виконавчого комітету №105 від 09.12.2015 

затверджено Положення про експертні ради та відповідно до рішення виконавчого 

комітету  22.08.2018 року №643 затверджено склад експертних рад Тернопільської 

міської ради.  

П.5  Щодо кількості зареєстрованих органів самоорганізації населення по роках, назва 

та чисельність кожного органу самоорганізації населення за кожен рік, повідомляємо, 

що відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (надалі-Закон): оприлюднення 

публічної інформації з ЄДР відбувається у формі відкритих даних відповідно до 

Закону України «Про доступ до публічної інформації».  

Відомості на сайті https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch є відкритими та 

загальнодоступними, тому можна скористатися інформацією розміщеною на 

вищевказаному сайті, задавши відповідні критерії пошуку(найменування юридичної 

особи, код ЄДРПОУ).  

Додатково зауважимо, що відомості з ЄДР надаються за допомогою програмних 

засобів ведення цього реєстру у паперовій або електронній формах, що мають 

однакову юридичну силу та містять обов’язкове поле посилання на ЄДР.  

За надання відомостей з ЄДР справляється плата у розмірі встановленому Законом. 

Звертаємо увагу, що Законом не передбачено надання інформації (згідно форми 
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запиту), окрім того повідомляємо, що виконати звітність по запиту технічно 

неможливо, оскільки програмне забезпечення ЄДР цього не передбачає. 

П.6 Щодо обсягу і виду ресурсів, виділених з комунальної власності для органів 

самоорганізації населення повідомляємо, що кошти з бюджету Тернопільської міської 

територіальної громади не виділялися. 

П.7.Кількість зверненьгромадянта інших осіб зареєстрованих по роках, інформація 

подається відповідно до таблиці: 
  

роки Зверненняфізичних 

осіб 

Зверненняна 

особистомуприйомі 

Звернення 

юридичнихосіб 

2016 11369 900 5096 

2017 10385 652 4862 

2018 10482 727 4905 

2019 12530 667 4482 

2020 9466 217 4256 

  
П.8. Загальний обсяг Громадського бюджету на один бюджетний рік визначається 

рішенням міської ради та становить 1% обсягу власних доходів загального фонду 

бюджету громади, затвердженого на початок року в якому оголошується конкурс.  

Обсяг виділених коштів на реалізацію проектів громадського бюджету: 

• 2017 рік – 8 957,4 тис.грн.  

• 2018 рік – 9 400,0 тис.грн.  

• 2019 рік -11 600,0 тис.грн.  

• 2020 рік – 14 095,0 тис.грн.  

• 2021 рік – 15 732,0 тис.грн 

П.9. За організацію заходів та реалізацію інструментів прямої демократії у структурі 

органів місцевого самоврядування відповідає відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ. У 

2021 відділ реорганізовано в Управління цифрової трансформації та комунікацій зі 

ЗМІ. 

П.10. Щодо електронних петицій, то  

• 2015р.  – 139 петицій зареєстровано; 

• 2016р. – 483 петиції зареєстровано; 

• 2017 р.  – 219 петицій зареєстровано; 

• 2018 р. – 266 петицій зареєстровано; 

• 2019р. – 107 петицій зареєстровано; 

• 2020 р.  – 119 петицій зареєстровано; 

 

Заступник міського голови-керуючий справами                     Іван ХІМЕЙЧУК 
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Мар'яна Зварич, +38 067 4473016 


