
Подільське слово | №13 (5220)
п'ятниця, 31 березня 2017 4 Подільське

Юридичні консультації

Лікарі застерігають Державні програми

24 березня — Всесвітній день боротьби  
з туберкульозом

Соціально-профілактична акція

Одним із найнебезпечніших захворювань є туберкульоз. Про цю хворобу згадано ще в 
стародавніх  рукописах. Описував її і давньогрецький лікар Гіппократ. Однак упродовж 
віків люди не знали причини цього захворювання і дієвих методів лікування. 

24 березня 1882 року німець-
кий учений Роберт Кох на за-
сіданні наукового  товариства 
у Берліні повідомив, що виявив 
мікроорганізм, який викликає ту-
беркульоз. Отже, було встанов-
лено, що хвороба має інфекційну 
природу, тобто передається від 
людини до людини. Таким чином, 
розпочалася нова ера у боротьбі 
з цим захворюванням. 

Із нагоди 100-річчя з дня від-
криття збудника туберкульозу 
(палички Коха) у 1982 році за рі-
шенням ВООЗ і Міжнародного со-
юзу боротьби з туберкульозом і 
легеневими захворюваннями 24 
березня оголошено Всесвітнім 
днем боротьби з туберкульозом. 
Метою його проведення є, пере-
дусім, підвищення обізнаності 
населення планети про глобаль-
ну епідемію цієї хвороби і покра-
щення методів профілактики та 
боротьби з нею.

На сьогодні в Україні доволі 
складна ситуація із захворюва-

ністю на туберкульоз: щороку ре-
єструють близько 30 тисяч нових 
випадків захворювання і 8 тисяч 
смертей від цієї хвороби.

Туберкульоз — не лише ін-
фекційне, а й соціальне  захво-
рювання. Чим вищий рівень 
життя населення – тим нижча за-
хворюваність, і навпаки,  чим бід-
ніше населення – тим вища. Без-
робіття, алкоголізм, наркоманія, 
ВІЛ-інфекція спричиняють поши-

рення туберкульозу. Неможливо  
подолати його без покращення 
життя населення.

Кожна людина повинна  дбати 
про власне здоров’я. Головне — 
забезпечити належну підтримку 
імунній системі. Насамперед,  не-
обхідно відмовитися від шкідли-
вих звичок — куріння, вживання 
алкоголю, наркотиків. Здорове 
раціональне харчування, заняття 
фізкультурою сприяють зміцнен-
ню захисних сил організму. Важ-
ливе значення мають регулярні 
профілактичні обстеження, які 
дають змогу вчасно виявити за-
хворювання і розпочати успішне 
лікування. Для цього необхідно 
один раз на рік пройти флюоро-
графічне обстеження. Своєчасна 
діагностика захворювання на 
ранніх стадіях — запорука швид-
кого одужання.  

Василь КІНАХ, лікар-фтизіатр 
ТРТМО.

Актуально

23 березня 2017 року Тернопільський районний 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
спільно з Тернопільським міським центром соці-
альних служб для сім’ї, дітей та молоді, за участю 
заступника начальника Тернопільського місько-
го управління відділу внутрішніх справ провели 
соціально-профілактичну акцію «Профілактика 
наркотичної залежності та негативних явищ у 
молодіжному середовищі» для студентів юридич-
ного факультету Тернопільського національного 
економічного університету, які проживають у гур-
тожитках.

Метою акції було надання молоді інформації 
щодо шкідливого впливу на організм людини нар-
котичних речовин, наслідків ризикованої поведінки 
та вживання алкоголю, а також щодо адміністратив-
ної та кримінальної відповідальності за збереження 
і незаконний обіг наркотиків.

Студентам продемонстрували короткометраж-
ний фільм «Правда про наркотики», в якому ви-
світлено життя людей, котрі мали  досвід вживання 
смертоносного дурману.

Як зазначив під час свого виступу т.в.о. директо-
ра Тернопільського районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Едуард Грішин, в 
ситуації, що склалася з поширенням наркотичних 
засобів, дуже важливо проводити профілактично-
роз’яснювальну роботу, яка спонукає молодь до 
здорового способу життя.

Лікар-фтизіатр ТРТМО  
Василь Кінах.

Безоплатна вторинна правова допомога

Пожежна безпека культових споруд
Протягом останніх років в Україні 

спостерігаємо появу великої кількос-
ті реконструйованих та новозбудова-
них культових закладів різних релігій-
них конфесій. Разом із цим, за даними 
статистики, щороку виникають близь-
ко 30 пожеж у культових спорудах. Це 
менше 1% загальної кількості пожеж, 
що виникають в Україні протягом 
року. Але навіть за такої, нібито неве-
ликої, кількості матеріальні, духовні 
та культурно-історичні втрати є дово-
лі відчутними.

Для збереження життя та 
здоров’я парафіян, майна храмів 
пропонуємо вжити невідкладні 
заходи щодо виконання вимог по-
жежної безпеки: 

провести заміри опору ізоляції та •	
ремонт електромережі; 
заборонити, особливо під час •	
проведення богослужінь, залиша-
ти без нагляду відкритий вогонь;

підсвічники надійно прикріпити •	
до підлоги на відстані не менше 1 
м від легкозаймистих матеріалів; 
провести обслуговування, а де •	
необхідно — капітальний ремонт 
приладів опалення; 
забезпечити приміщення храмів •	
первинними засобами пожежога-
сіння – вогнегасниками; 
провести технічне обслуговуван-•	
ня наявних вогнегасників; 
якщо загальна кількість людей •	
становить понад 50 осіб – вико-
ристовувати приміщення, забез-
печені двома і більше евакуацій-
ними виходами.
Тільки спільними зусиллями змо-

жемо зберегти життя, здоров’я, а 
також майно наших громадян від 
вогню.

Тернопільський РВ У ДСНС України 
у Тернопільській області.

Інформує служба 101

Сьогодні система надання безоплатної правової допомоги в Україні — це мережа зі 121 центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та понад 420 бюро правової допомоги в усіх регіонах України. 
З 1 липня 2015 року безоплатну вторин-

ну правову допомогу надають у цивільних 
та адміністративних справах, а також по-
терпілим і свідкам у кримінальних прова-
дженнях у повному обсязі, зокрема: мало-
забезпеченим особам, дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського піклу-
вання, біженцям, ветеранам війни (у тому 
числі учасникам АТО), реабілітованим осо-
бам та особам, стосовно яких суд розглядає 
питання про обмеження цивільної дієздат-
ності чи надання психіатричної допомоги у 
примусовому порядку. 

16 березня 2017 року директор Терно-
пільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомо-

ги Юрій Гордєєв взяв участь у прийомі 
громадян спільно із заступником голови 
Тернопільської обласної державної адмі-
ністрації Олегом Валовим. Того ж дня го-
ловний спеціаліст відділу представництва 
Світлана Нужда провела консультування 
громадян спільно із головою Тернопіль-
ської районної державної адміністрації 
Олександром Похилим.

За консультацією звернулися 9 осіб, се-
ред питань були: надання матеріальної до-
помоги на лікування, допомога з облашту-
вання житлового приміщення багатодітній 
сім'ї, проходження медичної реабілітації 
учасником АТО, надання земельної ділян-
ки під будівництво тощо.

Фахівці дали всім громадянам квалі-
фіковані відповіді та прийняли письмові 
звернення, трьом із них рекомендували 
звернутися до Тернопільського місцевого 
центру для отримання безоплатної вторин-
ної правової допомоги задля подальшого 
професійного вирішення їхніх питань.

21 березня директор Регіонального 
центру з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги у Тернопільській 
області Ірина Хондогій відвідала Терно-
пільське районне територіальне медичне 

об’єднання, де розповіла про систему на-
дання безоплатної правової допомоги. 

У ході зустрічі медпрацівники довідалися, 
що за підстав і в порядку, визначеному Законом 
України «Про безоплатну правову допомогу», 
за рахунок держави можна отримати наступні 
послуги:

— консультації та роз'яснення з правових 
питань;

— допомоги в забезпеченні доступу до вто-
ринної правової допомоги та медіації;

— допомогу в складенні заяв, скарг, проце-
суальних та інших правових документів;

— представництво інтересів особи в судах, ін-
ших державних органах, органах місцевого само-
врядування, перед іншими особами;

— забезпечення захисту особи від обвину-
вачення.

Дізнатися більше інформації про безоплатну 
правову допомогу можна на сайті legalaid.gov.
ua чи зателефонувавши на єдиний телефонний 
номер системи безоплатної правової допомоги 
0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та 
мобільних телефонів по всій території України. 
Телефонна лінія працює цілодобово).

За отриманням безоплатної правової до-
помоги громадяни можуть звертатися до 
Тернопільського місцевого центру з надання 
БВПД, який розташований за адресою: м. 
Тернопіль, вул. Шпитальна, 7, контактний 
телефон: (0352) 52-15-20, 068-355-13-63.

«Теплі» кредити в дії
Нещодавно Урядова програма «теплих» кредитів запрацю-
вала на повну силу. Днями її учасники отримали належне 
їм відшкодування витрат на впровадження енергоефек-
тивних заходів у своїх оселях.
Так, 23 березня Державне агентство з енергоефективності та енергоз-

береження здійснило перше у цьому році відшкодування понад трьом ти-
сячам учасників Урядової програми «теплих» кредитів. Сума фінансової 
допомоги на утеплення житла сягнула 3 млн. гривень. 

Голова Держенергоефективності Сергій Савчук зазначив, що мешканці 
47 багатоповерхівок, які об’єдналися в ОСББ та залучили кошти Ощад-
банку та Укргазбанку на впровадження енергоефективних заходів, вже 
отримали компенсацію своїх витрат у розмірі 3,02 млн. гривень. Крім 
того, родини, які стали учасниками програми «теплих» кредитів через 
Ощадбанк, маючи на меті  утеплити індивідуальне житло, одержали від-
шкодування в сумі 93 тис. гривень. В обох випадках в установленому по-
рядку кошти перераховано з державного бюджету на рахунки учасників 
програми у відповідних банках.

 «Для нас важливо, щоб учасники програми завжди були вчасно по-
інформовані про те, коли було здійснено відшкодування. Ця інформація 
додає впевненості ще тисячам родин долучитися до програми та впрова-
джувати заходи з економії енергоресурсів, щоб у результаті значно менше 
сплачувати за комунальні послуги, — зауважив Сергій Савчук. — Загалом 
з початку дії програми сім'ям, які залучали кошти на утеплення приватних 
будинків чи квартир, виплачено з держбюджету 1,04 млрд. грн., а ОСББ та 
ЖБК — 31,3 млн. гривень.»

Механізм співфінансування енергоефективних заходів, який лежить в 
основі програми, кажуть урядовці, є цілком прозорий за своїм характе-
ром та зручний для населення. Зокрема, учасники програми не контакту-
ють із чиновниками, не обмежені у виборі виробника чи постачальника 
обладнання, а відшкодування здійснюється регулярно та у максимально 
короткі терміни — в середньому через два місяці з часу отримання «те-
плого» кредиту. Крім того, населення має можливість звертатися до місце-
вих органів влади за додатковою компенсацією витрат на утеплення.


