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Президент Петро Порошенко наполягає на підготовці Верхо-
вною Радою проекту Закону про Вищий антикорупційний суд. 
Глава держави наголосив, що внесе у парламент свій варіант цього 
законопроекту, якщо депутати до початку наступного тижня не за-
пропонують такий документ.

Набули чинності умови вступу до вищих навчальних закладів на 
2018 рік. Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти та нау-
ки. Зокрема, наступного року для вступу після 11 класів на бакалавра 
чи магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спря-
мувань два конкурсні предмети будуть фіксованими. Третій вступник 
зможе обрати з двох альтернативних варіантів. Перелік предметів до-
ступний на сайті Міністерства освіти та науки. Документ також містить 
список спеціальностей, з яких, замість творчих конкурсів, проводити-
муть творчі заліки. Це буде етап доконкурсного відбору, під час якого 
вступники заздалегідь отримають можливість підтвердити свої твор-
чі здібності. Творчі заліки виші можуть проводити вже з 1 лютого 2018 
року й до 26 липня. Окрім результатів ЗНО 2018-го, вступники також 
зможуть використати результати 2017 та 2016 років з усіх предметів, 
окрім іноземних мов. Це пов’язано зі зміною формату проведення 
тестування з іноземних мов у 2018-му. Зокрема, на ЗНО з англійської, 
іспанської, німецької та французької мов тести включатимуть аудію-
вання і матимуть 2 рівні складності – академічний і профільний.

«Щороку не менше 30 тисяч українських посадовців проходи-
тимуть нову тренінгову програму, розроблену спільно з офісом 
Ради Європи», — повідомив голова Національного агентства з пи-
тань державної служби Костянтин Ващенко. За його словами, навчан-
ня стосуватиметься широкого спектру питань, передусім: управління 
бюджетом, планування діяльності територіальних громад, управлін-
ня людськими ресурсами.

Президент України Петро Порошенко ініціює підвищення у 2018 
році рівня мінімальної заробітної плати до 4100 гривень. Про це 
він заявив під час виступу на форумі об'єднаних громад 4 грудня. «Два 
роки тому ми майже вдвічі знизили єдиний соціальний внесок. Нині 
можемо говорити про об’єктивний і очевидний позитивний ефект. Як 
і від збільшення вдвічі мінімальної зарплати. Пам’ятаєте, як нас кри-
тикували? Казали, що це зажене бізнес в тінь, навпаки – вивело з тіні», 
– заявив Президент. За словами глави держави, таке рішення можна 
прийняти в 2018 році за підсумками покращення інвестклімату та 
надходжень до бюджету. Нагадаємо, з 1 січня 2017 року мінімальна 
заробітна плата становить 3200 гривень. Також у проекті держбюдже-
ту України на 2018 рік заплановано чергове підвищення мінімальної 
заробітної плати. При чому її рівень має становити більше 3700 гри-
вень.

З нового року посадовий оклад військових залежатиме від про-
житкового мінімуму. Відтак, це забезпечить щорічне зростання 
розміру грошового забезпечення військовослужбовців залежно від 
підвищення соціальних стандартів у державі. Відповідне рішення 
ухвалив уряд. Крім того, в середньому у 4,5 раза збільшать посадові 
оклади та підвищать оклади за військові звання. Так, за звання «сол-
дат» з 1 січня 2018-го року отримуватимуть не 30, а 560 гривень, а 
за звання «майор» виплати зростуть із 125 до 1420 гривень. Згідно 
з новою постановою, основні виплати військовослужбовцям буде 
збережено, зокрема — надбавки за службу в умовах режимних об-
межень та за кваліфікацію, залишається надбавки за особливості про-
ходження служби військовослужбовцями в розмірі до 100% посадо-
вого окладу з урахуванням окладу за військове звання та надбавки за 
вислугу років. 

Відповідно до Стратегії розвитку Тернопільської області та за 
ініціативи голови обласної державної адміністрації Степана Бар-
ни на Тернопільщині продовжується відновлення військових 
частин. Сьогодні робота над цим триває у Чорткові та Тернополі. 
На завершальному етапі – будівельні та ремонтні роботи у Теребов-
лянській військовій частині. Там, після здачі об’єкта в експлуатацію, 
можна буде розмістити близько двох тисяч військовослужбовців. У 
вівторок, 5 грудня, під час відкриття контрольно-пропускного пунк-
ту у Теребовлянській в/ч очільник Тернопільщини вкотре оглянув, як 
виконуються будівельні роботи в приміщенні казарми. Зроблено там 
уже чимало, й підрядники запевняють: якщо не виникне затримки з 
необхідними для ремонту й облаштування матеріалами, то намагати-
муться здати об’єкт якнайшвидше. 

В Україні з'явилася нова суїцидальна гра. Про це повідомив упо-
вноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба у мережі 
Facebook. «В Україні набирає обертів нова суїцидальна гра «Черво-
на сова». Принцип гри такий самий, як і у сумнозвісних «Синіх китів». 
Спочатку дітей заманюють у гру. Надсилають їм посилання, за яким 
потрібно перейти (воно ніби викидає помилку). Але завдяки цьому 
посиланню «куратори» дізнаються орієнтовну адресу, де проживає 
учасник. А потім, якщо дитина відмовляється виконувати якесь за-
вдання, її шантажують, що знають адресу і приїдуть до неї на «роз-
бірки», — написав Кулеба. «Гравці» мусять постійно бути в онлайні, 
моментально відповідати на повідомлення «кураторів», які ті надси-
лають цілодобово, а також дивитись уночі психоделічні відео. Упо-
вноважений Президента закликав батьків стежити за поведінкою 
дітей і у разі ознак долучення до подібних ігор і спільнот в Інтернеті 
допомогти вийти з гри, або звернутися до психолога. Основними по-
ведінковими ознаками участі дитини у «групах смерті» є відчуженість, 
утома, сонливість, постійна присутність у мережі, порізи на руках.

З 1 грудня 2017 до 14 січня 2018 року у Тернополі проходить 
міський конкурс на кращий макет Різдвяної шопки «Різдвяне 
диво». Участь у щорічному конкурсі не має вікових обмежень. Це 
можуть бути як колективні, так й індивідуально виготовлені шопки. 
Розмір шопки — не  більше 70 см.  Необхідно прикріпити інформацію 
про учасника конкурсу.
Виставка макетів Різдвяних шопок відбудеться у січні 2017 року. По-
дати заявку на участь потрібно за адресою: бульвар Шевченка, 1, ка-
бінет 31. Контактні телефони: 42-06-72, 52-67-32.
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Тернопільщина матиме  
чотири госпітальні округи
Такою є необхідність в рамках втілення у життя реформи медичної галузі. Актуальність 
та шляхи впровадження ініціатив обговорювали на відкритому засіданні «Перспективи 
реформування закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Тернопільської області», що відбулося в стінах ОДА.

Вчасна діагностика —  
запорука здоров’я
Для клініко-діагностичного відділення стаціонарно-
поліклінічного комплексу Тернопільського районного 
територіального медичного об’єднання (ТРТМО) за 
кошти, спрямовані з районного бюджету (1,5 мільйона 
гривень), придбано апарат ультразвукового дослідження 
(УЗД). З його допомогою можна буде проводити якісну 
діагностику захворювань внутрішніх органів, судинної 
системи, здійснювати обстеження вагітних тощо. 

— На теренах нашої області 
тема реформування медицини 
первинного та вторинного рів-
нів найбільш актуальна. Відтак, 
створення госпітальних округів 
— функціональних об’єднань за-
кладів охорони здоров’я, які роз-
міщуватимуться на відповідній 
території та забезпечуватимуть 
надання вторинної спеціалізова-
ної медичної допомоги населен-
ню, — важливий крок. До них на-
лежатимуть лікарні інтенсивного 
лікування першого і другого рів-
нів, соціального напряму, лікарні 
планового лікування, хоспіс, ме-
дичний заклад, який надає екстре-
ну медичну допомогу, — зазначив 
начальник управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації 
Володимир Богайчук.

За його словами, наразі в об-
ласті передбачається створення 
чотирьох госпітальних округів: 
Тернопільського, Бережанського, 
Кременецького та Чортківського. 
Чому саме такий поділ? Та тому, 
що були враховані радіус зони об-
слуговування багатопрофільних 

лікарень інтенсивного лікування 
(60 км) та своєчасність прибуття. 
Також межі госпітальних окру-
гів визначали, орієнтуючись на 
створені об’єднані територіальні 
громади, проте їх можуть зміню-
вати, адже процес утворення ОТГ 
триває.

Таким чином, поки орієнту-
ються на проект, який, на думку 
фахівців, є максимально опти-
мальним для Тернопільщини. 
Отож, як розділять на госпітальні 
округи область?

Тернопільський госпітальний 
округ: м. Тернопіль, Тернопіль-
ський, Підволочиський, Збаразь-
кий, Зборівський, Гусятинський 
райони та частина Теребовлян-
ського.

Бережанський госпітальний 
округ: Бережанський, Козівський, 
Монастириський, Підгаєцький 
райони, частина Зборівського і 
Теребовлянського.

Кременецький госпітальний 
округ: Кременецький, Шумський, 
частина Зборівського та Збаразь-
кого районів.

Чортківський госпітальний 
округ: Чортківський, Борщів-
ський, Заліщицький, Бучацький 
райони, частина Гусятинського і 
Теребовлянського.

Буде створена госпітальна 
рада — дорадчий орган, який 
спрямовуватиме медичну галузь 
у потрібне русло. Її представники 
розроблятимуть проект 5-річного 
плану розвитку свого округу, ви-
значатимуть функції медичних за-
кладів, розмір інвестицій для виве-
дення лікарні на сучасний рівень.

Рада буде складатися з пред-
ставників міст обласного зна-
чення, районів, ОТГ, науковців, 
медиків, громадських активістів. 
Кількість таких керівників для 
кожного госпітального округу 
різна, бо ж її визначають за спе-
ціальною формулою (відповідно 
до кількості населення). До по-
вноважень госпітальної ради на-
лежатимуть: рекомендація щодо 
реорганізації та перепрофілю-
вання медичних закладів; підго-
товка 5-річного плану розвитку 
госпітального округу; визначен-
ня трансфертів між бюджетами 
учасників госпітального округу; 
призначення або ж звільнення ке-
рівників медичних закладів тощо.

Зрештою, головне, що мають 
пам’ятати люди, що саме від них 
залежатиме, чи діятимуть міс-
цеві лікарні і надалі та чи змі-
нюватимуться межі госпіталь-
них округів. Медзаклад ніхто не 
утримуватиме, якщо лікувати там 
не буде кого, бо, як уже казано-
переказано, гроші «ходитимуть» 
за пацієнтами… І не інакше.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Як повідомив в. о. головного лікаря ТРТМО Іван 
Трач, безкоштовно на новому апараті УЗД матимуть 
змогу обстежуватися пацієнти за направленням сі-
мейного лікаря, хворі, які лікуються у стаціонарному 
відділенні, вагітні жінки.

Доцент кафедри загальної хірургії Тернопіль-
ського медичного університету ім. І. Я. Горбачев-
ського Андрій Махніцький зазначив, що завдяки 
новітньому апарату вдасться розширити спектр об-
стеження, особливо венозної системи та артерій, чого 
не було у Тернопільському районі раніше. Таким чи-
ном, вдасться якісніше діагностувати та лікувати ате-
росклероз, варикозну хворобу, різні види тромбозів.

30 листопада, після наради щодо роботи ТРТМО 
в умовах медичної реформи, голова Тернопільської 
районної ради Андрій Галайко та голова районної 
державної адміністрації Олександр Похилий огля-
нули апарат УЗД, поспілкувалися з медиками та па-
цієнтами.

«У клініко-діагностичному центрі не вистачає ще 
одного апарата — фіброгастроскопа та колоноско-
па для якісного обстеження шлунково-кишкового 
тракту, — зауважив голова районної ради Андрій 
Галайко, — адже кожен знає про важливість ранньо-
го діагностування тих чи інших хвороб. Розуміємо, 
що вартість новітнього обладнання надзвичайно 
велика, але здоров’я наших людей — безцінне. Тому 
плануємо скерувати кошти на придбання і цього 
апарата, щоб кожен житель Тернопільського району, 
не виходячи за межі ТРТМО, мав можливість зроби-
ти повне та якісне обстеження».

Голова Тернопільської РДА Олександр Похилий 
наголосив: «Реформа у медичній галузі проводить-
ся не для того, щоб держава заробляла кошти на 
хворобах громадян. Важливо створити такі умови, 
щоб люди дорожили своїм здоров’ям, а медики не 
лікували вже запущені хвороби, а більше займалися 
профілактикою. Лікування не лише сьогодні дорого 
коштує. Так було завжди і буде надалі, якщо людина 
не вестиме здоровий спосіб життя, харчуватиметься 
неякісно, не чергуватиме працю зі здоровим відпо-
чинком на природі. Вважаю, що з людьми треба про-
водити велику роз’яснювальну роботу. Це прямий 
обов’язок лікарів. А кошти потрібно вкладати не 
стільки в лікування, скільки у профілактику. Осно-
вним показником високої кваліфікації сімейного лі-
каря, гадаю, з часом стане не кількість заповнених 
медичних карток про історію хвороби, а відсутність 
хворих людей, збільшення тривалості життя грома-
дян. Над цим треба працювати всім».     

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело». 
Фото автора.


