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29 вересня ц. р. голова 
Тернопільської РДА  
Олександр Похилий провів 
колегію Тернопільської  
райдержадміністрації. В 
роботі колегії взяли участь 
заступник голови Терно-
пільської районної ради Ро-
ман Наконечний, перший 
заступник голови Терно-
пільської РДА Володимир 
Осядач, голова Тернопіль-
ського обласного відділен-
ня Всеукраїнської асоціації 
сільських і селищних рад, 
Байковецький сільський  
голова Анатолій Кулик, на-
чальник фінансового управ-
ління Тернопільської РДА 
Світлана Марчук, керівник 
апарату Тернопільської РДА 
Арсен Чудик, керівники 
державних установ та орга-
нізацій, сільські та селищні 
голови, директори шкіл.

Про підготовку господарсько-
го комплексу та соціальної інф-
раструктури Тернопільського 
району до роботи в осінньо-
зимовий період 2015-2016 років 
доповіли головний спеціаліст 
відділу інфраструктури Терно-
пільської РДА Андрій Кучерак, 
начальник відділу освіти Терно-
пільської РДА Василь Цаль, за-
ступник головного лікаря ТРТМО 
Ігор Войтович, начальник відділу 
культури Тернопільської РДА Ан-
дрій Галайко. Доповідачі зазна-
чили, що заходи по підготовці 
об’єктів господарського комп-
лексу та соціальної інфраструк-
тури виконані в повному обсязі. 
Зокрема, зроблено ремонт та 
утеплення приміщень, прово-
дяться пусконалагоджувальні 
роботи щодо включення коте-
лень і герметизація вводів інже-
нерних комунікацій. 

Голова Тернопільської рай-
держадміністрації Олександр 
Похилий повідомив, що до по-
чатку опалювального сезону у 
Великобірківській котельні буде 
встановлено великий твердопа-
ливний котел. На його встанов-
лення та реконструкцію котельні 
виділено 857 тисяч 390 гри-
вень. 

Начальник управління Пенсій-

ного фонду України в Тернопіль-
ському районі Віталій Шаховал, 
доповідаючи з питання надхо-
джень єдиного внеску від 
суб’єктів господарювання та по-
гашення заборгованості з плате-
жів до Пенсійного фонду, пові-
домив, що протягом 8 місяців 
2015 року до бюджету управлін-
ня Пенсійного фонду України в 
Тернопільському районі зі всіх 
джерел фінансування надійшло 
293 мільйони 600 тисяч гривень. 
Із них власні надходження скла-
ли 122 мільйони 100 тисяч гри-
вень, у тому числі 1 мільйон 400 
тисяч гривень страхових вне-
сків. За звітний період із держ-
бюджету на виплату пенсій, при-
значених за різними пенсійними 
програмами, надійшло 37 міль-
йонів 900 тисяч гривень. Забор-
гованість зі сплати коштів, що 
адмініструє Пенсійний фонд 
України, в районному управлінні 
Пенсійного фонду станом на 1 
вересня 2015 року складає 4 

мільйони 640 тисяч гривень. 
Начальник відділу освіти Тер-

нопільської РДА Василь Цаль 
ознайомив учасників колегії з 
підсумками цьогорічного зовніш-
нього незалежного оцінювання з 
української мови і літератури, на 
яке зареєструвалися 255 випус-
кників загальноосвітніх навчаль-
них закладів Тернопільського 
району. З них 30% показали по-
чатковий рівень навчальних до-
сягнень, 43% — середній, 19% 
— достатній, 8% — високий. Най-
кращі знання за результатами 
тестування продемонстрували 
семеро випускників НВК “Вели-
кобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-
гімназія ім. Степана Балея”, по 
двоє випускників Великоглибо-
чецької та Мишковицької шкіл, 
по одному випускнику Баворів-
ської, Великоберезовицької, Ве-
ликогаївської, Лозівської, Ост-
рівської та Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів. 

Завідувач сектору молоді і 

спорту Василь Заторський пові-
домив, що на виконання Терно-
пільської районної програми 
оздоровлення та відпочинку ді-
тей на період до 2015 року із 
запланованих 171 тисячі гривень 
Тернопільська районна рада ви-
ділила 56 тисяч гривень. Ці ко-
шти були витрачені відділом 
освіти Тернопільської РДА на 
організацію та проведення 8 
пришкільних таборів із денним 
перебуванням дітей, в яких було 
створено належні умови для 
освітньої, культурно-виховної, 
фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної роботи. Станом на 
10 вересня 2015 року в Терно-
пільському районі оздоровлен-
ням і відпочинком охоплено 4206 
дітей. За словами Василя За-
торського, це третій показник 
серед районів Тернопільщини. 

За підсумками колегії при-
йнято відповідні розпорядження 
та доручення голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації.

Господарський комплекс 
напередодні опалювального сезону

Під час засідання колегії Тернопільської райдержадміністрації (зліва направо):  
перший заступник голови Тернопільської РДА Володимир Осядач,  

голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, заступник голови Тернопільської  
районної ради Роман Наконечний, Байковецький сільський голова Анатолій Кулик.

7.04.2015 набрав чинності 
наказ Міністерства юстиції 
України від 31.03.2015 № 
466/5 “Про деякі питання на-
дання відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб-
підприємців”, зареєстрова-
ний в Міністерстві юстиції 
України 31.03.2015 № 
349/26794, яким затвердже-
но Порядок отримання відо-
мостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців 
органами державної влади, 
органами місцевого самовря-
дування, органами внутрішніх 
справ, органами прокурату-
ри, органами Служби безпе-
ки України, який набрав чин-
ності 21.05.2015 р.

Зазначений Порядок визначає 
умови та підстави для отримання 
органами державної влади, орга-
нами місцевого самоврядування, 
органами внутрішніх справ, орга-
нами прокуратури, органами Служ-
би безпеки України та їх посадови-
ми особами відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб — підприєм-
ців та Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно в елек-
тронній формі з метою здійснення 
ними повноважень, визначених за-
коном.

Користувач отримує відомості з 
ЄДР в електронній формі у вигляді 
виписки, витягу та довідки через 
офіційний веб-сайт розпорядника 
ЄДР https://usr.minjust.gov.ua/.

Доступ користувача до ЄДР з 
метою отримання відомостей з 
нього в електронній формі нада-
ється на підставі договору, укладе-
ного між таким користувачем та 
технічним адміністратором шляхом 
приєднання користувача до дого-
вору, що розміщується на офіцій-
ному веб-сайті технічного адміні-
стратора ЄДР — державного під-
приємства “Інформаційно-
ресурсний центр” (http://irc.gov.ua/
ua/edr_users_do). Заявка на під-
ключення знаходиться за посилан-
ням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/
freedocuments.

У разі, коли користувачем є по-
садова особа органу державної 
влади або органу місцевого само-
врядування, договір укладається 
між органом, у якому працює такий 
користувач, та технічним адміні-
стратором ЄДР.

Крім того, з 01.10.2015 року змі-
нився порядок отримання відомос-
тей з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно органами 
державної влади, органами проку-
ратури, органами Служби безпеки 
України та їх посадовими особами, 
який буде здійснюватись також ви-
ключно в електронній формі.

Доступ користувача до Держав-
ного реєстру речових прав на не-
рухоме майно з метою отримання 
відомостей з нього в електронній 
формі надається також на підставі 
договору, укладеного між таким 
користувачем та технічним адміні-
стратором шляхом приєднання ко-
ристувача до договору, що розмі-
щується на офіційному веб-сайті 
технічного адміністратора.

Інформація щодо підключення 
до цього реєстру знаходиться на 
сайті державного підприємства 
“Національні інформаційні систе-
ми” за посиланням реєстру http://
nais.gov.ua/contract

Олена ФЕДІВ,  
начальник реєстраційної 
служби Тернопільського 

районного управління юстиції.

Нове в законодавстві ●

До уваги 
юридичних осіб  

та фізичних  
осіб-підприємців, 
органів державної 

влади, органів 
місцевого 

самоврядування, 
органів внутрішніх 

справ, органів 
прокуратури, 

органів Служби 
безпеки України!

В Держфінінспекції в області  функціонує телефон довіри, який забез-
печує зв’язок інспекції з громадськістю. Телефонувати можна щодня  з 
9.00  до 18.00 (у п’ятницю з 9.00  до  17.00)  за номером   (0-352) 52-
54-05. Основними завданнями функціонування телефону довіри є: на-
дання інформації щодо повноважень органів Держфінінспекції, забез-
печення оперативного реагування на порушення чинного законодавства 
при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи кому-
нального майна, виявлення фактів можливих корупційних та інших не-
правомірних дій (бездіяльності) посадових осіб органів Держфінінспекції 
при здійсненні ними своїх повноважень.

Якщо Вам відомі факти неправомірних вчинків у роботі чиновників з 
державним майном та грошима, а тим більше факти їх незаконного при-

власнення, не вагайтесь — дзвоніть на телефон довіри.
  Крім цього, Держфінінспекція в області просить інформувати про 

факти неналежного виконання обов’язків  її працівниками  під час про-
ведення ними контрольних заходів. У випадку упередженості з боку фі-
нансового інспектора, формалізму чи відхилення від законодавчих та 
нормативних документів в його роботі, негайно дзвоніть на телефон до-
віри. У повідомленнях необхідно викласти причини звернень та суть 
питання.  Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями також можна дзво-
нити на телефон  довіри  Держфінінспекції  України  за номером  (044)  
425-38-18.  

Прес-служба Держфініспекції в Тернопільській області.

Допоможе телефон довіри

1 жовтня ц. р. з нагоди Між-
народного дня людей похилого 
віку голова Тернопільської ра-
йонної організації Товариства 
Червоного Хреста України 
Ольга Нижник, заступник голов-
ного лікаря Тернопільського ра-
йонного територіального ме-
дичного об’єднання Ігор Войто-
вич, директор територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
Надія Бойко зустрілися з колек-
тивом геріатричного відділу 
ТРТМО в селі Мишковичі Терно-
пільського району, відвідали па-
цієнтів, поспілкувалися зі ста-
ренькими, вручили подарунки.

Детальніше про відзначення 
Міжнародного дня людей похи-
лого віку  в Тернопільському 
районі — в наступному номері 
газети “Подільське слово”. 

 
Фото Андрія ОМЕЛЬНИЦЬКОГО.


