
Постійна комісія міської ради з питань 
бюджету і фінансів, яку очолює депутат 
Оксана Богданівна Яциковська, працю-
вала над головним фінансовим доку-
ментом скрупульозно, враховуючи дум-
ку колег-депутатів, громадськості.  Сесія 
Тернопільської міської ради затвердила 
бюджетний документ, яким 
передбачено на потреби жит-
тєдіяльності міста у 2018 році 
майже 2,5 млрд грн (включаю-
чи субвенції з держбюджету).

Охорона здоров’я 
Цифровий флюорограф для 

комунальної лікарні № 2 (5 млн 
600 грн). Капітальний ремонт 

грязеводолікувального комплексу для лі-
карні №3.

Передбачено в різних районах міста бу-
дівництво бюветів питної води.

Фізкультура і спорт
Проектно-кошторисна документація 

для будівництва ста-
діону на вул. Злуки, 
капітальний ремонт 
спортивного май-
данчика школи №5, 
облаштування спор-
тивного майданчи-
ка в НВК №35. За під-
тримки Фонду регі-
онального розвит-

ку – збудувати  футбольний майданчик зі 
штучним покриттям у ЗОШ № 29. 

Реконструкція споруд веслувального 
каналу з добудовою центру веслування та 
водних видів спорту з інфраструктурою 
«Водна арена Тернопіль».

Культура
Завершення реконструкції бібліотек. 

Загалом на сферу культури затверджено 
71 млн грн. Заплановано 800 тис. грн на 
комп’ютеризацію шкіл.

Кошти громадського бюджету
9 млн грн - кошти громадського бюдже-

ту. Проекти: «Допоможи народитись ма-
люку здоровим» (придбання обладнання 
для перинатального центру), пам’ятник 
вчителеві, кіномайстерня, центр молодіж-
ного дозвілля, оновлення глядацького за-
лу УД «Перемога», мультимедійний май-
данчик для дітей та молоді «Чемпіон», по-
пуляризація картингу. Малі проекти - під-
тримка осередку олімпійської боротьби 
UWW (United World Wrestling), реконструк-
ція прибудинкової територіі «Панський 
дворик» (бульвар Тараса Шевченка, 3), 
Мистецький фестиваль «Ї-2018», виготов-
лення інтерактивної карти про становлен-
ня територіі України, історію Тернополя та 
області.

Шановні дружбівці!

У 2015 році Ви обрали мене депутатом  
Тернопільської міської ради, з 2017 року я очолюю  

постійну комісію з питань бюджету і фінансів,  
член депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка.

Пропоную звіт про роботу у 2017 році. За цей період брала 
участь у пленарних засіданнях усіх сесій міської ради,  

не пропускала засідань постійної комісії. Завжди звертала 
увагу керівництва міста, депутатів на проблеми,  

з якими виборці звертались до мене.

Прийом громадян з 17 до 19 год.
– 1 та 3 середа у бібліотеці №7 за адресою: 

вулиця Карпенка, 14; 
– 2 та 4 середа у палаці культури «Березіль», 

кабінет 5 за адресою: вулиця Миру, 6
Межі округу:
Вулиця Винниченка – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Вулиця Карпенка – 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 
12б, 14, 16, 26, 26в, 28, 30, 34, 38 
Вулиця Дружби – 2, 4, 6, 7, 9, 13, 15, 17
Вулиця Миру – 1, 1в, 2, 3, 4
Вулиця Будного – 12, 20, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 
22б.

Звіт
перед жителями виборчого округу № 8 депутата 

Тернопільської міської ради, голови постійної 
комісії з питань бюджету і фінансів 

Оксани Богданівни 
ЯЦИКОВСЬКОЇ

За кожною цифрою в бюджеті – 
конкретні справи

Сесія Тернопільської 
міської ради затвердила 

бюджетний документ, 
яким передбачено на 

потреби життєдіяльності 
міста в наступному році 

майже 2,5 млрд грн

Громадська приймальня депутата  
Тернопільської міської ради Оксани Яциковської

Прийом громадян 
у приміщенні 
бібліотеки №7. 
У громадській 
приймальні 
протягом року 
відбулося 
47 прийомів 
громадян. 

Основні заходи, заплановані  
на 2018 рік у межах округу 
(відповідно до запитів громадян)

Для учнів та дошкільнят
* Облаштування актової зали в 

«Школі-колегіумі Патріарха Йосифа 
Сліпого»  

* Ремонт їдальні у школі № 7 
* Обладнання усіх дитячих садоч-

ків мікрорайону ігровими майданчи-
ками

Зони відпочинку
Унікальний проект! 
* Благоустрій та облаштування від-

починкової зони «Козацький гай» (ву-
лиці Винниченка-Юності), міні-пар-
ку «Стара Дружба», бювету питної во-
ди (спільний проект депутатів О. Яци-
ковської, А. Шкули, І. Зіня):  пішохідні 
доріжки, лавочки, освітлення, ланд-
шафтне озеленення, універсальні ди-
тячий і спортивний майданчики, від-
починкова зона для людей старшого 
віку

* Встановлення дитячого ігрового 
майданчика на вулиці Карпенка, 26

* Реконструкція парку «Топільче»: 
капітальний ремонт сходів до вулиць 
Карпенка та Миру, капітальний ре-
монт пішохідної зони від центральної 
алеї до та навколо зоокутка

Упорядкування території
* Ремонт міжквартального проїзду 

в районі Карпенка, 30
* Ремонт прибудинкових територій 

на вулицях Дружби, 15 , Винниченка, 7
* Поточні ремонти інших об’єктів

Міська комунальна лікарня №3
 - Капітальний ремонт приміщень 

грязе-водолікувального комплексу
-  Придбання гематологічного ана-

лізатора для забору крові
- Впровадження енергозберігаю-

чих заходів (повна заміна вікон, двер-
них блоків)

Загалом на сферу культури 
затверджено 71 млн грн. 

Близько 800 тис грн  
виділено на  

комп’ютеризацію шкіл.

(Акценти у соціальній сфері)



Зроблено 
       у 2017 році

Лист-подяка

Вельмишановна пані Оксано!
Спільнота ТНВК «Школа-колегіум 

Патріарха Йосифа Сліпого», а особли-
во школярі та вчителі інформатики, 
висловлюють щиру подяку за те, що 
Ви посприяли в облаштуванні  комп’ю-
терного класу для нашого закладу. 

До початку цього навчального ро-
ку у нас були накладки у розкладах по-
чаткової та старшої школи. Не мали 
змоги нормально організовувати по-
закласні заходи, які потребували вико-
ристання комп’ютерної техніки. Та й 
машини усі застарілі.  

Дуже дякуємо, пані Оксано, за те, 

що Ви не залишились осторонь і про-
йнялись нашими проблемами, допо-
могли їх вирішити.

З повагою та вдячністю спільнота 
школи-колегіуму.

Стало комфортніше мешканцям 
будинку на Винниченка, 1

На Дружби, 6 відремонтовано двір

Урочисто відкривали «друге дихання» бібліотеки 
№7, що на вулиці Карпенка, 14. Мало хто вірив, що цей 
занедбаний дім книги колись оживе! А ми це зробили! 
Спільними зусиллями! Це дуже знаково, коли такі за-
клади мають майбутнє.

А ще – тут чудова книгозбірня, дбайлива і розумна го-
сподиня, небайдужі друзі і чудова, позитивна атмосфера.

Отже, бібліотека знову запрацювала. І в неї є уже чи-
мало читачів. Я, до речі, знайшла книгу, яку давно хоті-
ла перечитати. Це – « Вир» Григорія Тютюнника.

Якщо ви шукаєте Позитив – заходьте сюди!

За позитивом заходьте у бібліотеку № 7

Зустрілися з людьми, 
щоб обговорити набо-
ліле. Дружбівців непо-
коїть ремонт територій, 
будівництво нових спо-
руд, стан доріг і троту-
арів. Серед проблем – 
реконструкція зупинки 
громадського транспор-
ту, що на вулиці Миру, 3, 
будівництво ще одного 
під’їзду на вулиці Кар-
пенка, 10. Ці теми не да-
ють спокою. 

Комп’ютерний клас.

Під час святкових заходів до 125-ї річниці 
від дня народження Великого Патріарха 
Йосифа Сліпого.

Завершено капі-
тальний ремонт при-
будинкової території 
на вулиці Винничен-
ка, 1. Роботи викона-
ло тернопільське під-
приємство «Спецбуд». 
Довіряю цій буді-
вельній фірмі. На 
фото: пані Ярослава, 
мешканка будинку, 
тримає все під особи-
стим контролем. 

Завер-
шено ка-
пітальний 
ремонт дво-
ру за адре-
сою: вулиця 
Дружби, 6. 
Мешканці 
звернули-
ся в жовтні 
2016 року, 
і після моїх 
відповідних 
клопотань 
бачимо ре-
зультати. 

З Винниченка на 
Орлика – зручно 

і безпечно
Це фото зроблене, коли розпо-

чали ремонт міжбудинкового про-
їзду, що з’єднує вулицю Винничен-
ка із вулицею Орлика. Обговорили 
робочі моменти із керівником під-
рядної організації, яка проводить 
капітальний ремонт проїзду (ТОВ 
«Фенікс-2017») Ігорем Качмар-
ським та бригадиром Романом. Усі 
зацікавлені провести роботи якіс-
но і вчасно, враховуючи побажан-
ня мешканців.

Люди обговорюють наболіле
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