
Подільське слово | №17 (5276)
п'ятниця, 27 квітня 2018 4 Подільське

Податкові новиниДобрі справи

Знай наших! Реформи

Заслужені відзнаки отримали  
кращі тернопільські футзалісти 
20 квітня у концерт-холі «Подоляни» відбулася урочиста церемонія нагородження кра-
щих команд і гравців Тернопільської футзальної ліги міні-футболу сезону-2017/18.

«Майбутнє лісу у твоїх руках»
Протягом місяця, з 21 березня до 21 квітня, на Тернопільщині тривала масштабна акція 
з озеленення «Майбутнє лісу у твоїх руках». 

Обираємо  
сімейного  
лікаря

В Електронному кабінеті 
запроваджено новий сервіс
Державна фіскальна служба запровадила новий сервіс в 

Електронному кабінеті – окремий Реєстр податкових наклад-
них/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена.

Реєстр розміщено у відкритій частині Електронного кабінету.
Пошук інформації в Реєстрі здійснюється за такими фільтрами: «Ін-

дивідуальний податковий номер», «Номер ПН/РК», «Дата складання 
ПН/РК».

У Реєстрі відображається інформація щодо податкових наклад-
них/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена та стосовно 
яких ухвалено рішення відповідними комісіями, а також розпочато 
процедури адміністративного та судового оскарження.

Реєстр функціонує в тестовому режимі протягом місяця з дня на-
буття чинності Порядку.

Консультації – у Центрі обслуговування платників. Телефон для до-
відок 43-46-10.

Як працює ОДПІ на свята
У Тернопільській ОДПІ повідомили, що для зручності плат-

ників та створення комфортних умов при поданні податкової 
звітності у квітні й травні 2018 року Центр обслуговування плат-
ників працюватиме за таким графіком: 28 квітня – з 9 год. по 13 
год.; 5 травня – з 9 год. по 17 год.; 30 квітня – робочий день у режимі 
чергування з 9 год. по 17 год. 

29 квітня, 1 та 9 травня – вихідні.
Податкову звітність можна подавати також через відповідний сер-

віс ДФС «Електронний кабінет» з використанням електронного циф-
рового підпису.

Нагадуємо, що для отримання консультацій з питань застосування 
норм податкового та митного законодавства можна телефонувати до 
Кол-центру за номером 0-800-501-007.

Для скарг на неправомірні дії або бездіяльність працівників Дер-
жавної фіскальної служби, можливих корупційних правопорушень 
у сфері службової діяльності з боку конкретних посадових осіб  
структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів необхідно 
звертатися на сервіс «Пульс» за телефоном 0800-501-007, обравши 
на інтерактивному голосовому автовідповідачі напрямок «4», та на 
електронну адресу: idd@sfs.gov.ua.

Довідки за тел.: 43-46-43, 43-46-10.

До неї долучилися також ке-
рівництво та працівники Тер-
нопільської районної державної 
адміністрації, співробітники 
підприємства «MOST-Україна» 
(с. Байківці) та Микулинецького 
лісництва ДП «Тернопільське лі-
сове господарство».

— Мета акції — підвищити 
зацікавленість у бережливому 
ставленні до навколишнього при-
родного середовища, збереженні 
та примноженні природної спад-
щини, формуванні екологічної 
свідомості та патріотизму, праг-
ненні берегти рідну природу і 
країну. Завдання заходу — не 
лише озеленити нашу країну, а й 
крок за кроком долучати кожного 
українця до порятунку природи, її 
збереження, — каже голова РДА 
Олександр Похилий.

Так, у рамках акції на території 
Микулинецького лісництва ДП 
«Тернопільське лісове господар-
ство», що розташоване неподалік 
села Прошова, на площі 1,070 га 
було висаджено 6800 саджанців 
червоного дуба.

— Для мене — це вже третя цьо-
го року кампанія з висадки лісу. 

Зокрема, спочатку ми з представ-
никами Української асоціації дере-
вообробного обладнання «УАДО» 
висадили тисячі дерев на Київщи-
ні, а згодом добряче попрацюва-
ли на Львівщині. Ця — особлива, 
адже цього разу на запрошення та 
з ініціативи РДА ми з колективом 
«MOST-Україна» висадили майже 
7 тисяч дубів на місці зрубу. Торік 
садили новий ліс, а нині віднов-
лювали гектар зрубаного. Вважаю 
це символічним. Уявляю, як через 
багато-багато років ми зберемося 
на цьому ж місці і дивитимемось 
на нашу діброву. Це — добра спра-
ва, і я пишаюся, що ми долучилися 
до неї, — ділиться генеральний 
директор «MOST-Україна» Олек-
сандр Твердохліб.

А ви вже посадили дерево цьо-
го року? Якщо ні, то поспішайте, 
адже сезон посадки закінчується.

Триває підписна кампанія із сімейними лікаря-
ми, адже з 1 липня галузь охорони здоров’я буде 
фінансуватися за новою системою. Водночас, 
медична реформа, яка стартувала з початку року, 
передбачає екстериторіальність надання медич-
них послуг. 

20 квітня декларацію із лікарем загальної практики сімейної 
медицини, завідувачем Тернопільської АЗПСМ Тернопільського 
районного територіального медичного об'єднання Галиною Бод-
нар підписали голова Тернопільської районної державної адміні-
страції Олександр Похилий та керівник апарату РДА Олеся Гоцма-
нова.

Галина Боднар закінчила Тернопільський державний медичний уні-
верситет ім. І. Я Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Опісля — з 2007 по 2009 рік — проходила інтернатуру на базі Терно-
пільської міської лікарні №3 за спеціальністю «Лікар терапевт».

З лютого 2010-го року працювала лікарем-терапевтом у Тернопіль-
ському районному територіальному медичному об’єднанні. З жовтня 
того ж року по березень 2011-го проходила курси за спеціальністю 
«Загальна практика—сімейна медицина». У лютому 2016 року прохо-
дила ПАЦ за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина» 
й отримала другу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Лікар за-
гальної практики — сімейної медицини».

З січня 2018 року по сьогодні — завідуюча Тернопільською амбула-
торією загальної практики — сімейної медицини, лікар загальної прак-
тики — сімейної медицини.

Нагородження провів голова 
Федерації футболу Тернопільської 
області, народний депутат Украї-
ни Тарас Юрик.

— У футзальному сезоні, що за-
вершився, брала участь рекордна 
кількість команд — 58. Вони були 
поділені на чотири ліги — вищу, 
першу, другу і третю. У кожній 
із них була запекла боротьба на 
спортивному майданчику, адже 
на призові нагороди було багато 
претендентів, однак перемогли 
дійсно достойні команди, — за-
значив у вступному слові керів-
ник обласного футболу. 

Зауважимо, що за чемпіонство 
змагалися не лише команди з Тер-
нополя, які останніми роками 
були законодавцями у тернопіль-
ському футзалі, а й колективи з 
районів. 

Так, у вищій лізі два перших 
місця вибороли команди з Тер-
нопільського району — «ДСО-
Поділля» та «Вікторія» (Великі 
Бірки), а бронза дісталася ФК 

«Ланівці-ОГТ». У першій лізі 
чемпіоном теж стала команда 
з Тернопільського району — 
«Агропродсервіс-Ветеран» (На-
стасів), а срібло дісталося ФК 
«Козова». Те саме можна сказати 
і про другу лігу, де переможцем 
стала команда «Олімп» з Острівця 
(Теребовлянський район), а друге 
місце завоювала «Стрипа» з Куп-
чинців (Козівський район).

Кубки, медалі і грамоти отри-
мали також й окремі спортсмени 
у номінаціях: «Кращий воротар», 
«Кращий бомбардир», «Кращий 
футболіст».

— Учасниками було багато ко-
манд, які дублюють свої здобутки 
як у футзальній лізі, так і в чем-
піонаті області. Ми пишаємося 
нашими футболістами, які пред-
ставляють Тернопільський район. 
Вони — молодці, не втомлюються 
працювати, вдосконалювати свої 
навички, а отже, є великі споді-
вання і на нові здобутки у зма-
ганнях різних рівнів. Бажаємо їм 
блискучих перемог та феєричних 
голів, — каже голова Тернопіль-
ської РДА Олександр Похилий. 

Тарас Юрик подякував учас-
никам Тернопільської футзальної 
ліги і побажав успіхів у «велико-
му» футболі, адже більшість учас-
ників після зимового сезону пере-
ходять на літній і беруть участь 
в чемпіонаті області та районних 
змаганнях.  

Підготувала Лілія КУЛЕНИЧ.


