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Офіційне

Цікавою та насиченою була 18 сесія
Тернопільської районної ради, що
відбулася 27 липня під керівництвом
голови райради Андрія Галайка.
До розгляду було подано 22 важливих
питання, серед яких і бюджетні.

Сесія районної ради:

чим живе Тернопільський район?
Йшлося, зокрема, про виконання програми соціально-економічного та культурного
розвитку району за І півріччя, про що інформував начальник відділу економічного та
агропромислового розвитку і торгівлі РДА
Володимир Заверуха.
Слід зазначити, що район посів перше місце
в області за рейтинговою оцінкою результатів
діяльності. Програма соціально-економічного
розвитку з реалізації промислової продукції
виконана на 113,7%. Позаяк не сприяє розвитку молочного тваринництва аграрна політика
— поголів’я ВРХ утримують сьогодні лише 5 господарств — пункти заготівлі молока діють в одній сільській раді. Серед позитивних моментів:
з року в рік спостерігається зростання середньомісячного роздрібного товарообігу на одну
особу населення. Обсяг капітальних інвестицій
у розрахунку на одну особу становить 5196,3
грн (в області — 1231,4 грн). Середньомісячна
заробітна плата одного штатного працівника району за І квартал 2018 року становить 7052 грн.
Також, згідно з інформацією профільних управлінь, інтенсивно триває підготовка до нового
навчального року в закладах освіти, культури.
Продовжується реформування галузі охорони
здоров’я.

З інформацією щодо бюджетних питань
виступила начальник фінансового управління РДА Ольга Казимирів. За її словами, зведений бюджет Тернопільського району за перше
півріччя 2018 року виконано на 120,5%, а річне
завдання — на 54,4%. Плани стосовно доходів
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загального фонду виконали всі 28 місцевих та
районний бюджети. Сесія затвердила звіт про
виконання районного бюджету за І півріччя
2018 року.
Ольга Борисівна зазначила, що значний внесок у збільшенні доходів районного бюджету
здійснено за рахунок міжбюджетних трансфертів від сільських бюджетів. Зокрема, субвенції
надійшли від Великоберезовицької селищної
ради, Байковецької та Великогаївської рад
(ОТГ), Білецької, Буцнівської, Великоглибочецької, Ігровицької, Івачево-Долішнівської,
Малоходачківської, Мишковицької, Настасівської, Острівської, Підгороднянської, Почапинської, Романівської, Смиковецької
сільських рад.
Під час сесії також було внесено зміни до районного бюджету. Додатково передбачено на
відділ освіти — 4 млн 399 тис. грн, відділ культури — 208,2 тис. грн, ТРТМО — 2 млн 110 тис. грн.
Всього розподілено 7 млн 362 тис. 200 грн.
На сесії затверджено 16 технічних документацій із нормативної грошової оцінки земельних ділянок та проект землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж с. Шляхтинці та с.
Гаї-Гречинські Байковецької сільської ради (інформував голова постійної комісії з питань
агропромислового розвитку, екології та земельних відносин Андрій Дідик).
Крім того, депутати одноголосно внесли зміни до районних програм: «Ветеран» — щодо
надання виплат щомісячної грошової допомоги учасникам ОУН-УПА з місцевого бюджету та
розвитку агропромислового комплексу району
на 2016-2020 роки, а також прийняли програму
забезпечення зайнятості населення Тернопільського району на 2018-2019 роки.
Низка питань стосувалася медичної галузі. Зокрема дано дозвіл на списання основних
засобів КЗ ТРР «ТРТМО», а саме котла опалювального, який розміщений у котельні с. Великий Глибочок. Крім того, було прийнято рішення
про припинення юридичної особи «Центральна
районна лікарня». На базі ЦРЛ у 2008 році було
створено ТРТМО, але ЦРЛ, як юридична особа,
не припинила існування. У зв’язку з медичною
реформою, що передбачає перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ

на комунальні некомерційні підприємства,
прийнято рішення про припинення юридичної
особи комунальний заклад Тернопільської районної ради «Тернопільське районне територіальне медичне об’єднання» шляхом поділу на
два підприємства: комунальне некомерційне
підприємство Тернопільської районної ради
«Тернопільський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги», яке буде фінансувати (згідно з договором) Національна служба
здоров’я України та з місцевого бюджету, і комунальне некомерційне підприємство Тернопільської районної ради «Тернопільська
центральна районна лікарня», фінансування
якого здійснюватимуть з державного бюджету.
Слід зазначити, що перетворення ЗОЗ (закладів охорони здоров’я) на комунальні некомерційні підприємства запобігає можливому
надмірному податковому навантаженню на комунальні ЗОЗ та унеможливлює їх банкрутство і
скорочення існуючої мережі комунальних ЗОЗ.
При цьому перетворені комунальні ЗОЗ не
можуть бути приватизовані, оскільки законодавство забороняє такі дії.
Також за рішенням сесії комунальному закладу Тернопільської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
передано транспортні засоби («швидкі»), які
обслуговують села Великі Бірки, Великий Глибочок, Баворів і Мишковичі. Раніше ці автомобілі
використовували у центрі екстреної допомоги.
Начальник відділу освіти РДА Василь
Цаль інформував депутатів про необхідність
створення комунальної установи «Інклюзивноресурсний центр». Заклад, зазначив освітянин,
необхідний, передусім, для забезпечення права
дітей із особливими освітніми потребами від 2
до 18 років на здобуття дошкільної та загальної
середньої освіти.
Розглянувши подання відділу освіти РДА та
врахувавши висновки і рекомендації постійної
комісії, депутати вирішили повернути Білецькій
ЗОШ І-ІІ ст. ім’я видатної оперної співачки Соломії Крушельницької.
Наприкінці сесії було затверджено низку розпоряджень голови районної ради і голови РДА
щодо важливих питань, які стосуються життєдіяльності Тернопільського району.
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