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Місцеве самоврядування

Новини | Коротко про головне

вчитися самостійно залучати ресурс і
ефективно ним розпоряджатися»

Уряд спрямував 28 млн грн на Держпрограму забезпечення молоді та родин учасників АТО житлом. Збільшенням фінансування
Державної програми забезпечення молоді житлом на 28 млн грн ми
забезпечуємо фінансовий інструмент для пільгового кредитування
будівництва та придбання житла молодими родинами. При цьому перевага буде надана, насамеред, сім’ям учасників АТО. Про це заявив
під час засідання уряду віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, коментуючи прийняття відповідної постанови.

Степан Барна: «Ми стимулюємо громади
Голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час робочої поїздки відвідав Великогаївську об’єднану територіальну громаду. Він оглянув будівництво адміністративного
будинку сільської ради, пересвідчився у якості ремонту дороги Грабовець-Скоморохи,
яка з’єднує п’ять населених пунктів, а також побував у Баворівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Очільник області переконаний, що розвиток територій в процесі децентралізації – це спільна зона
відповідальності, і левова частка має належати місцевим органам влади. «Запропонувавши реформу,
держава взяла на себе частину відповідальності, яку
вона сумлінно несе: відповідно до поданих проектів,
громади отримують фінансування з держбюджету.
Тобто, Київ розуміє необхідність підтримки і забезпечує її, допомагає стати на ноги. Але надважливо,
щоб і в новоутворених громадах не сприйняли це,
як єдине і постійне джерело надходження коштів.
Тому на Тернопільщині ми стимулюємо громади
вчитися самостійно залучати ресурс у свої бюджети й ефективно ним розпоряджатися», — зауважив
Степан Барна.

За його словами, щонайменше 400 млн. грн. перебувають на депозитах органів місцевого самоврядування області, і одним із завдань є використати частину грошей на розвиток інфраструктури, зокрема
на ремонт і будівництво доріг. Загалом же цього року
на розвиток інфраструктури територіальних громад
держава спрямує близько 115 млн. грн.
Одним із яскравих прикладів ефективної співпраці у процесі децентралізації є Великогаївська
громада, до якої увійшли 14 сіл. За словами сільського голови Олега Кохмана, громада активно
розвивається і потребує розширення приміщень,
і саме з цією метою тут здійснюють реконструк-

цію адміністративної будівлі сільської ради. Незабаром почнуть діяти ЦНАП, бухгалтерія, земельний, юридичний, освітній та медичний відділи.
«Найбільше ми зацікавлені в тому, щоб люди могли отримати якісні послуги. А для цього потрібні відповідні умови. Село на Тернопільщині може
бути розвинутим і комфортним для проживання,
і Великогаївська громада це доведе», — зазначив
Олег Кохман.
Розвиток об’єднаних територіальних громад неможливий без належної інфраструктури. Саме тому
одним із пріоритетних напрямків роботи в Тернопільській області є ремонт доріг.
«Цього року органи місцевого самоврядування,
виконавча влада, Служба автомобільних доріг реалізовують проект співфінансування. Тобто, ті ремонти,
які здійснює Служба автомобільних доріг, дофінансовують із місцевих бюджетів», — зазначив голова
Тернопільської райдержадміністрації Олександр
Похилий. За його словами, принцип співфінансування стимулює органи місцевого самоврядування
та громади збільшувати надходження коштів до бюджетів і взаємодіяти з підприємцями.
Зокрема, у 2017 році на умовах співфінансування зі Службою автомобільних доріг у Тернопільському районі здійснюється ремонт автомобільних
доріг загального користування Тернопіль-КозівкаХоростків і Грабовець-Скоморохи.

Вдячність

Нехай ваше добро
повернеться сторицею
Співробітники ФАПу села Забойки Тернопільського району
висловлюють слова подяки районній організації Товариства
Червоного Хреста України та
його очільниці Ользі Михайлівні
Нижник за допомогу в облаштуванні приміщення амбулаторії
меблями. Приємно, що є серця,
які завжди відкриті для кожного, хто потребує допомоги. На
вашому рахунку безліч благодійних акцій та добрих починань,
які є прикладом гуманності й
милосердя. Червоний Хрест завжди там, де є потреба у негайній допомозі, у слові підтримки,
у людському співчутті. Дякуємо
вам за невичерпну жагу прино-

сити користь людям, за чуйність
і незламну віру у добро.
До слова, 8 травня відзначили Всесвітній день Червоного
Хреста і Червоного Півмісяця.
Редакція газети «Подільське
слово» вітає районну організацію Товариства Червоного
Хреста України зі святом. Ви –
надійна опора для знедолених,
сиріт, інвалідів, немічних, хворих, самотніх, нужденних. До
вас, як до останньої інстанції,
часто звертаються за допомогою
у найскрутніших обставинах,
адже знають – ви не відмовите,
не залишите наодинці з бідою.
Низький уклін вам за чуйність,
людяність і доброту, з якою ви

Конфісковані кошти з рахунків оточення екс-президента Віктора
Януковича у розмірі 1,1 млрд дол. вже перераховані до державного
бюджету, однак можуть бути використані тільки після внесення змін
до Закону про держбюджет. Кошти від конфіскації, які є разовим надходженням, мають певні обмеження відповідно до бюдженого законодавства, і можуть бути використані виключно для разових видатків»,
— наголошують у Мінфіні. Це, зокрема, оборона і безпека, підтримка
агровиробників, соціально-економічний розвиток регіонів, Фонд регіонального розвитку тощо.
Податкові надходження збільшилися на 300 млн грн на день після затримання Національним антикорупційним бюро України
(НАБУ) голови фіскальної служби України Романа Насірова. Нагадаємо, 3 березня Кабінет Міністрів прийняв рішення на час розслідування усунути Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.
Згідно з відкритим у цій справі кримінальним провадженням, Насіров
приймав рішення про розстрочку податкових боргів підприємствам,
пов'язаним з колишнім народним депутатом Онищенком. "У результаті розслідування ми ліквідували саму корупційну схему, тобто ті прокладки, через які державні гроші йшли Онищенку і членам злочинної
організації. За три роки існування цієї схеми державне підприємство
"Укргазвидобування" отримало прибуток 25 млн грн. Коли ми цю схему ліквідували, через чотири місяці - прибуток від тих же свердловин
склав 162 млн грн. Три роки - 25 млн грн, чотири місяці - 162 млн грн.
Цифри показують рівень корупції на державних підприємствах", — наголосив директор НАБУ Артем Ситник.
Голова Нацбанку Валерія Гонтарева у зв’язку з поданою раніше заявою про відставку призначила з 11 травня виконуючим
обов’язки глави НБУ свого першого заступника Якова Смолія.
Яків Смолій народився в селі Вербовець Лановецького району на Тернопільщині. Закінчив Львівський університет за фахом «Математика».
Працював в Тернопільському фінансово-економічному інституті (19831987), на заводі «Оріон» (1987-1991), в обласному управлінні Нацбанку (1991-1994). Згодом переїхав на роботу в центральний офіс банку
«Аваль». З 2014 року – заступник голови правління НБУ.
Громадяни, які зекономили субсидію, отримають кошти в банку
або на пошті. Списки осіб, у яких зазначаються відповідні суми невикористаної субсидії, подаються до 1 червня управлінню соціального
захисту населення підприємствами-надавачами послуг. «Громадяни, які
зекономили для та мають невикористані суми субсидій для відшкодування витрат, повинні подати до 1 вересня заяви, в якій вказується спосіб виплати (банк або пошта) та необхідні реквізити, зокрема, особовий
рахунок одержувача в банківській установі зекономленої субсидії», —
повідомив директор департаменту соціального захисту облдержадміністрації Вадим Боярський. Він наголосив, що органи соціального захисту
населення проведуть перепризначення субсидій на наступний період
з 01.05.2017 по 30.04.2018 та розрахують її розміри на літній період, а з
жовтня – на новий опалювальний сезон, без звернень громадян.

Галина Лічнер — акушер ФАПу села
Забойки та її юний пацієнт.

робите цей світ кращим, виконуючи свою благородну місію.
Нехай Господь завжди супроводжує всі починання, а ваше добро повертається сторицею.

Червонохресний рух

Дні цивільної оборони
Тернопільська районна організація
Товариства Червоного Хреста проводить у навчальних закладах Дні цивільної оборони.

День цивільної оборони в Острівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Уряд України планує збільшити фінансування урядової програми
"Доступні ліки", яка стартувала 1 квітня, на ще 250 млн. грн. Представляючи відповідне рішення, Володимир Гройсман зазначив, що це
забезпечить потребу у грошах до кінця року. Відповідні пропозиції змін
до державного бюджету будуть подані найближчим часом Верховній
Раді. "У змінах до бюджету, які будемо подавати найближчим часом у
парламент, ми передбачаємо збільшення на фінансування програми
ще плюс 250 млн грн — це буде абсолютно, за нашими прогнозами,
достатньо до кінця поточного року", — зазначив Прем’єр-міністр на засіданні Кабінету Міністрів. Уряд також передбачить необхідну кількість
коштів на наступний рік для того, щоб кожен український громадянин,
який потребує безкоштовних ліків, їх отримав.

У формі цікавих ігор, розваг і конкурсів учням
розповідають про напрямки діяльності організації, зокрема, пошукову роботу, яка в час, коли на
сході України тривають бойові дії, розлучаються
сім’ї, зникають люди, є дуже актуальною. Пропагується донорство, діти і вчителі вдосконалюють
навички надання першої медичної допомоги.
До цієї роботи залучаються медики Тернопільського районного медичного територіального
об’єднання, психологи.

На останньому пленарному засіданні сесії Тернопільської обласної ради депутати прийняли рішення створити Агенцію регіонального розвитку в Тернопільській області. Співзасновником цієї
організації буде вищий представницький орган краю. Основними напрямками діяльності для новоствореної Агенції мають стати: формування позитивного іміджу; підвищення інвестиційної привабливості
Тернопільщини; розроблення та реалізація проектів регіонального
розвитку; залучення іноземних інвестиційних та кредитних ресурсів,
міжнародної технічної допомоги для розвитку регіону.
На околиці села Ігровиця співробітники СБУ виявили сховок із боєприпасами, облаштований під авторемонтною естакадою. Правоохоронці вилучили зі схрону пістолет-кулемет Судаєва та три осколкові гранати РГД-5. За цим фактом відкрито кримінальне провадження
за ч. 1 ст. 263 ККУ. Тривають слідчі дії.

Податкова проводить звірку площ
Тернопільська ОДПІ повідомляє: якщо у власності громадян є одна
або кілька квартир, загальна сукупна площа яких перевищує 60 м²;
один чи кілька житлових будинків, загальна сукупна площа яких перевищує 120 м² та якщо у власності громадян є і квартири, і житлові
будинки сукупною площею за всіма такими об’єктами більше 180 м²,
то необхідно до 01.06.2017 року провести звірку таких площ житлової
нерухомості у Тернопільській ОДПІ. Також звірку в податковій потрібно провести й тим громадянам, які у 2016 році були власниками
нежитлової нерухомості. Детальніше проконсультуватися з цього
питання можна у Центрі обслуговування платників за адресою:
вул. Білецька, 1 та за тел.: 43-46-10, 43-46-30.
Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

