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На часі — підготовка до зимового періоду
25 вересня відбулося засідання колегії Тернопільської райдержадміністрації з участю сільських та селищних голів, керівників закладів освіти, 
культури, охорони здоров’я, відділів, управлінь РДА та районної ради, представників ЗМІ. Його провів голова Олександр Похилий. 
У засіданні взяв участь голова районної ради Андрій Галайко. На розгляд винесено п’ять питань. 

«Дякую Богу, якому служу!»
Під таким гаслом майже п’ять тисяч військовослужбовців з усієї України вже вдесяте 
здійснили паломництво до Зарваниці. З початком війни на сході країни воно напо-
внилося особливим змістом. Марійський духовний центр став для учасників АТО та 
їхніх родин місцем духовного відновлення і внутрішнього порозуміння, вшанування 
загиблих героїв. 

День діалогу з владою
Фундаментальна реформа децентралізації — передачі 
на місця адміністративних повноважень і фінансових 
можливостей — буде продовжена, але вимога до місцево-
го самоврядування — конвертувати переданий ресурс у 
нову якість життя людей. Про це сказав Прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман під час форуму представ-
ників місцевого самоврядування «День діалогу з вла-
дою». Захід відбувся в Тернополі, де Глава уряду перебу-
вав з робочою поїздкою.

«Ще кілька років тому, зазви-
чай, центральна влада говорила 
одне, на місцях — інше. І вони 
один одного не чули. Ми побу-
дували нову систему, — сказав у 
привітальній промові Прем’єр-
міністр. — Перед нами стоїть за-
вдання — побудувати економічно 
сильну державу. Чи можливо це 
без сильних громад? Ні. Місцеве 
самоврядування потрібно ствер-
джувати шляхом зміцнення по-
вноважень, передачі ресурсів і 
відповідальності. Це — основа, на 
якій базується місцеве самовряду-
вання».

Очільник Кабміну наголосив, що сьогодні на центральному рівні 
запроваджують фундаментальні зміни — в освіті, медицині, промис-
ловості, сфері розбудови ділового клімату. І залучення регіонів до цих 
змін має бути максимальним. Нову якість життя має відчути кожен 
українець.

 «І тут органам місцевого самоврядування треба розуміти, як кон-
вертувати ресурс у необхідну якість. Цього року уряд запропонував 
три пріоритети роботи: економіка та пакет економічних законів, євро-
пейська інтеграція і децентралізація. Я пройшов з цією ідеєю непро-
стий шлях. І радий, що сьогодні вона має практичне застосування і 
хороший результат».

Як наголосив Глава уряду, в 2014 році він прийшов у центральну вла-
ду і, по суті, став «мером усієї України».

«Нам треба формувати сильні громади. В діалозі зможемо знаходи-
ти правильні державницькі рішення», — додав Володимир Гройсман.

Довідково. У рамках роботи форуму Прем’єр-міністр взяв участь 
у церемонії передачі земельних ділянок у комунальну власність від 
Держгеокадастру 15 ОТГ Тернопільської області. Загалом громадам пе-
редали майже 7 тис. га.

Офіційне  |  Колегія

Про підготовку господарського комп-
лексу та соціальної інфраструктури до 
роботи в осінньо-зимовий період 2018-
2019 років доповідав т. в. о. начальника 
відділу розвитку інфраструктури та пи-
тань цивільного захисту РДА Богдан Ан-
друшків. За розпорядженням голови РДА 
від 29 травня 2018 року були затверджені 
заходи стосовно підготовки до роботи в 
осінньо-зимовий період та визначені дже-
рела фінансування. Нині, як зазначив допо-
відач, проведено ремонт та утеплення при-
міщень, тривають пусконалагоджувальні 
роботи щодо включення котелень та здій-
снюють герметизацію вводів інженерних 
комунікацій. Значний обсяг робіт з підго-
товки до зими виконано Тернопільським 
сільським РЕМ ВАТ «Тернопільобленерго», 
працівниками житлово-комунального гос-
подарства, дорожніми організаціями. Со-
ціальні працівники Територіального цен-
тру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) проводять звірку пла-
тежів, контролюють стан розрахунків за 
газ та електроенергію одиноких непрацез-
датних громадян. У сільськогосподарських 
підприємствах підготовлено до зимівлі 96% 
приміщень. Триває заготівля кормів. Під-
готовлено: 17 токових ремонтних майсте-
рень, 8 бульдозерів для очищення доріг від 
снігових заметів.

Про стан підготовки до опалюваль-
ного сезону закладів освіти, культури та 
охорони здоров’я інформували головний 
спеціаліст відділу освіти РДА Олег По-
пович, начальник відділу культури РДА 
Віктор Навольський та заступник голов-
ного лікаря ТРТМО з технічних питань 
Ігор Кирик. Голова РДА Олександр Похи-
лий нагадав про особисту відповідальність 
кожного з керівників усіх підрозділів за 
стан підготовки закладів до опалювального 

сезону та порекомендував пришвидшити 
пробний запуск системи опалення.

Про стан готовності навчальних закла-
дів району до впровадження концепції 
Нової української школи доповідав Олег 
Попович. Педагоги району пройшли відпо-
відне навчання та мають сертифікати. Для 
шкіл закуплено 33 комплекти дидактичних 
матеріалів, 438 комплектів меблів (одно-
місний стіл та стілець), 22 ноутбуки Acer, 
8 проекторів, 9 ламінаторів, 26 принтерів 
(3 в 1), 1 інтерактивну дошку «SMART» (із 
субвенції Івачеводолішнівської сільської 
ради), 1 інтерактивну панель (із субвенції 
Великобірківської селищної ради). 

Також головний спеціаліст відділу освіти 
зазначив, що п’ять шкільних, а також рей-
сові автобуси, маршрутні таксі підвозять 
до навчальних закладів 725 учнів. Для всіх 
шкільних автобусів розроблено та затвер-
джено спеціальні маршрути перевезення 
дітей, учнів та педагогічних працівників 

до закладів освіти та додому. Забезпечено 
проведення технічних оглядів автобусів 
механіками шкіл до здійснення рейсів та 
після них, а також медичних оглядів водіїв. 
Призначені вихователі, які відповідають за 
безпеку перевезення учнів.

Про стан надання кардіологічної до-
помоги хворим з серцево-судинною 
патологією доповідав заступник голов-
ного лікаря ТРТМО Ігор Войтович. Як 
зазначив доповідач, найбільш поширені у 
районі гіпертонічна та ішемічна хвороби 
серця, цереброваскулярна патологія, на які 
страждає 64% дорослого населення. Лише 
за 6 місяців поточного року зареєстровано 
23368 осіб із серцево-судинною патологією, 
з яких 686 особам цей діагноз поставлено 
вперше. Пацієнти лікуються переважно в 
стаціонарах району, а також у кардіологіч-
них відділеннях університетської лікарні та 
міської клінічної лікарні №2. Кардіологічні 
хворі мають можливість пройти якісне об-

стеження у кабінетах функціональної діа-
гностики (ЕКГ, ЕХОКС, Холтер ЕКГ).

Протягом 2018 року діє програма «До-
ступні ліки», що значно сприяє підви-
щенню якості та ефективності надання 
медичної допомоги. На район спрямовано 
1 мільйон 412 тисяч 600 гривень, вже випи-
сано 26 746 рецептів. 

Цього року спостерігається тенденція до 
зниження показників захворюваності на 
серцево-судинні хвороби, а смертність від 
серцево-судинної патології, за статистич-
ними даними, була найнижчою в області та 
становила 91,9 на 10 тисяч населення. Для 
прикладу, в області — 99,0, по Україні — 
101.

Про рівень оплати праці на підприєм-
ствах та установах, організаціях усіх форм 
власності доповідав начальник управлін-
ня соціального захисту РДА Сергій Ман-
дзюк. Середньомісячна заробітна плата на 
одного штатного працівника у січні-червні 
становила 8 492 гривні. Проте на деяких 
об’єктах зафіксовано значно більшу заро-
бітну плату. Зокрема, на ТОВ «Бондіолі і 
Павезі Україна» (27 тисяч гривень і більше), 
ТзОВ «Контракшин Машинері» (23 тисячі 
гривень), ТзОВ «Березовицький комбінат 
«Будіндустрія» (12 тисяч гривень і більше), 
а також в агропромислових підприємствах 
ПП «Агрон» та ПАП «Агропродсервіс» (по-
над 10 тисяч гривень). Станом на 1 вересня 
заборгованість з виплати заробітної плати 
на економічно активних підприємствах 
становила 3 мільйони 301 тисячу гривень 
(«Великоберезовицька ДЕД» та філія «Тер-
нопільський райавтодор», які фінансують-
ся з державного бюджету). Станом на 1 
вересня на обліку в центрі зайнятості пере-
бували 407 громадян, з них 188 мали статус 
безробітних.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело». 

Місцеве самоврядуванняДуховне

«Всеукраїнське військове па-
ломництво до чудотворної іко-
ни Зарваницької Божої Матері у 
2009 році започаткували за при-
кладом Міжнародного військо-
вого паломництва, яке з 1956 
року відбувається у місті Люрд 
(Франція). На той час українська 
військова делегація вже понад 
десять разів брала участь у захо-
дах в Люрді, куди щорічно при-
їжджають більше 20 тис. військо-
вослужбовців із 25 країн світу, 
— розповів голова ОДА Степан 
Барна. — Сьогодні ми маємо уні-
кальне місце тут, у Зарваниці, де 
є «Український Єрусалим», і свій 
«Люрд» для військових. Нашу 

державу та її територіальну ціліс-
ність на сході країни захищають 
250 тис. солдатів. 

«Радий, що проща військових 
об’єднує сьогодні всіх, хто кує 
перемогу. Це — волонтери, гро-
мадськість, солдати, демобілізо-
вані, військові медики. Вірю в те, 
що під покровительством Матері 
Божої ми здобудемо нашу спіль-

ну перемогу, молячись за кож-
ного бійця», — зазначив голова 
ОДА.

Додамо, військова проща три-
вала дві дні, 22 - 23 вересня. 


