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Колегія

У селищі Великі Бірки відбулася виїзна колегія Тернопільської райдержадміністрації за участю членів колегії РДА, сільських та селищних голів, секретарів сільських та селищних рад, керівників відділів, управлінь
РДА, районної ради, представників силових структур.
У роботі колегії взяв участь голова Тернопільської
районної ради Андрій Галайко. Колегію провів голова
РДА Олександр Похилий.
На колегії підсумували роботу господарського комплексу за перше півріччя 2017 року, заслухали інформацію про виконання районного бюджету за цей період;
про забезпечення виконання заходів із профілактики
правопорушень та боротьби зі злочинністю на території району, протидії корупції, а також про роботу
структурних підрозділів РДА щодо посилення виконавської дисципліни та про стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконкомам сільських та селищних рад.
Підсумки роботи у галузі промисловості, сільського господарства, торгівлі, транспорту та
зв’язку, зовнішньо-економічній та
інвестиційній діяльності, енергетиці та енергозбереженні, малому
бізнесі підбив начальник відділу
економічного та агропромислового розвитку і торгівлі РДА
Тарас Жук. «Завдяки стабільній
роботі підприємств район має високі показники розвитку економіка, — наголосив Тарас Юрійович.
— Про це свідчить перше місце у
Рейтинговій оцінці результатів діяльності районних державних адміністрацій Тернопільської області. Значні успіхи у провідній галузі
району — промисловості, де вироблено та реалізовано продукції на
третину більше ніж за аналогічний період минулого року. Програму
соціально-економічного
розвитку виконано на 123%.
У Тернопільському районі
другий тиждень поспіль триває
жнивна кампанія. Завдяки злагодженій праці людей, наявнос-

ті найновішої потужної техніки,
незважаючи на несприятливі погодні умови, вона доволі успішна.
Із 15 225 посіяних у районі площ
зернових і зернобобових культур
(без гречки та кукурудзи) уже зібрано та обмолочено збіжжя більше як із 4100 гектарів».
Відмінні результати сприяють наповненню бюджету та достатньому фінансуванню освіти,
культури, медицини, соціальної
сфери. Про це — у співдоповідях начальника відділу освіти
РДА Василя Цаля, начальника
відділу культури РДА Віктора
Навольського, в.о. головного лікаря ТРТМО Івана Трача та заступник начальника управління
соціального захисту населення
РДА Тетяни Матвіїшинин.
Зачитуючи розпорядження з
першого питання порядку денного колегії, голова Тернопільської
РДА Олександр Похилий, зокрема, сказав: «Хотів би звернути
особливу увагу на зміни підходу в
наданні послуг населенню в сфе-

рах медицини, культури, освіти,
соціального захисту. Ці галузі
постійно дофінансовуємо, але не
завжди бачимо вагомий результат. Ми готові інвестувати в конкретні проекти. Наприклад, закупити дороговартісні апарати для
аналізу крові, глюкометри тощо,
щоб сільська людина не витрачала час на поїздки до міста, а мала
можливість пройти обстеження
на місці. Ніби, на перший погляд,
— дрібниця, але це вже результат
і поступ.
Щодо бібліотек. Ми маємо
намір кожну з них укомплектувати комп’ютерним класом, але
не будемо миритися з тим, якщо
царина книги перетвориться у
комп’ютерний клуб. Кожен бібліотекар має повернути дітей
до книги… Якщо у найкоротший
термін не буде вироблено концепції розвитку цих галузей, постане
питання відповідності посадам».
Висвітлюючи бюджетну тему,
начальник фінансового управ-

ління РДА Ольга Казимирів констатувала, що за І півріччя план
надходження коштів до зведеного
бюджету Тернопільського району
перевиконано на 46,7%. У грошовому еквіваленті це — 18 мільйонів 270 тисяч гривень понад план.
Як і раніше, найбільшу питому
вагу становить податок та збір на
доходи фізичних осіб (52%), а також надходження єдиного податку сільським та селищним радам
(19,5%), податок на майно, в тому
числі на землю (16%). Окрім того,
до загального фонду районного
бюджету за перше півріччя надійшло 241671,8 тисячі гривень офіційних трансфертів із державного
бюджету, що становить 88,9% від
загальної суми надходжень у районний бюджет.
Начальник Тернопільського
районного відділення поліції
Тернопільського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Тернопільській
області Віктор Волощук наго-

лосив, що працівники поліції в
умовах складної військової та
суспільно-політичної ситуації в
державі ведуть боротьбу зі злочинністю та роботу щодо протидії корупції. На території району
зареєстровано на 20,3% кримінальних правопорушень більше,
ніж минулого року. Зросла кількість крадіжок приватного майна,
грабежів, тяжких тілесних ушкоджень, дорожньо-транспортних
пригод, в тому числі зі смертельними наслідками, а також
виробництва, виготовлення та
придбання наркотичних засобів,
незаконного поводження з вогнепальною зброєю. Протягом звітного періоду фактів хабарництва
та корупційних правопорушень з
боку посадових осіб не зареєстровано.
Віктор Волощук вважає малоефективною роботу пунктів охорони громадського правопорядку,
створених при виконавчих комітетах сільських, селищних рад, а
співпрацю населення з дільничними офіцерами поліції недостатньою.
Про роботу структурних підрозділів РДА щодо посилення
виконавської дисципліни, реалізації завдань, визначених
нормативно-правовими актами
Президента України, Кабінету
Міністрів України, розпорядчими документами голів обласної
та районної державних адміністрацій, та про стан виконання
делегованих повноважень органів виконавчої влади виконкомами сільських і селищних рад доповідала керівник апарату РДА
Олеся Гоцманова.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Урядові програми

Реальні справи

МОЗ оновив перелік препаратів
у програмі «Доступні ліки»

Міністерство охорони здоров’я опублікувало новий
реєстр препаратів, що беруть участь в урядовій програмі
«Доступні ліки» та які пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою
можуть отримати безкоштовно або з незначною доплатою.

Прокладають дороги
у Великогаївській ОТГ

Нині в усіх селах Великогаївської об’єднаної територіальної громади
на дорогах багато техніки. Тут ремонтують як сільські дороги, так і
дороги загальнодержавного значення.

Як повідомив Великогаївський сільський голова Олег Кохман, сільська рада уклала угоду зі
Службою автомобільних доріг щодо співфінансування (50Х50) доріг загальнодержавного значення. Згідно з угодою вже капітально відремонтовано дороги у напрямку Скоморохи — Смолянка
(3 кілометри) та Баворів (1,3 кілометри). Нині
ремонтують дорогу на шляху до Козівки (1,4 кілометра).
За кошти сільської ради активно відновлюють
дороги комунального значення у Товстолузі (800
м), Грабовці (900 м), Білоскірці (700 м).
Жителі Великогаївської сільської об’єднаної
територіальної громади висловлюють подяку
голові Тернопільської ОДА Степану Барні, голові Тернопільської РДА Олександру Похилому,
Великогаївському сільському голові Олегу Кохману, які сприяли у реалізації цих проектів.
Громада вдячна також Службі автомобільних
доріг за якісну роботу.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

До оновленого реєстру ліків увійшло 199
препаратів 43 виробників, із яких 21 виробник країн ЄС, 17 — України, 4 — Індії, 1 —
Ізраїлю. Нагадаємо, що раніше у програмі
брали участь 157 препаратів.
У новому реєстрі стало на 33 позиції більше для пацієнтів, які хворіють на
серцево-судинні захворювання, 5 — на діабет ІІ типу, 4 — бронхіальну астму, порівняно з попередніми місяцями.
Також зросла кількість аптек, що приєднуються до програми, участь у якій є
добровільною. На середину липня учасниками програми вже були 6179 аптек. Якщо
говорити про Тернопільську область, то
кількість таких аптек нині становить 260.
Загалом в області вже виписано понад 188

тисяч рецептів.
Перелік аптек, що беруть участь у програмі, можна знайти за посиланням: https://
goo.gl/cq7BV1. Переглянути реєстр ліків:
https://goo.gl/HNDTtX
Нагадаємо, для того, щоб взяти участь у
програмі, треба звернутися до свого сімейного лікаря, отримати правильно виписаний рецепт та обміняти його на ліки безкоштовно або з незначною доплатою в аптеці
з позначкою «Доступні ліки».
З усіх питань щодо реалізації програми
«Доступні ліки» можна звертатися на урядову «гарячу лінію» 15-45 або ж на «гарячу
лінію» управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА за номером телефону —
(0352) 52-10-71.

Призначення

Тарас Юрійович Жук — начальник відділу економічного та
агропромислового розвитку і торгівлі Тернопільської РДА

Народився 10 травня 1988 року в місті Тернопіль. Закінчив ЗОШ
І-ІІІ ст. №5 міста Тернопіль та обласну школу мистецтв.
Вищу освіту здобув у ТНЕУ на факультеті обліку та аудиту.
Навчався у школі молодого журналіста (2006 рік). З 2006 по 2007
рік проходив строкову службу у ВВ УМС України. Згодом навчався у магістратурі державної служби Національного університету
«Одеська юридична академія». З жовтня 2014 по липень 2017 обіймав низку посад у Тернопільській РДА.
25 липня 2017 року призначений начальником відділу економічного та агропромислового розвитку і торгівлі Тернопільської РДА.
Неодружений.

