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Кооперація і боротьба з діабетом — основні пріоритети

28 серпня відбулося засідання колегії Тернопільської райдержадміністрації, яку провів перший заступник голови РДА Володимир Осядач. У роботі взяли
участь голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, голова Байковецької ОТГ Анатолій Кулик, голова Великогаївської ОТГ Олег Кохман.

На засіданні йшлося про хід збирання зернових культур
урожаю 2018 року, стан проведення господарствами
району комплексу осінньо-польових робіт та створення й розвиток сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів у нашому краї; обговорили ситуацію щодо
надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет;
розглянули питання стосовно виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади виконкомами
сільських, селищних рад у І півріччі 2018 року.
Незважаючи на несприятливі погодні умови, господарства
Тернопільського району зібрали
озимі та ярі зернові і мають хороші показники врожайності:
озимого ячменю – 53,4 ц/г, озимої пшениці – 55,4, ярого ячменю – 45,1, ярої пшениці – 55,3 ц/г.
Однак ріпаку зібрали 25,7 ц/г, що
пояснюють спекотною погодою,
нестачею вологи, а згодом, під
час жнивної кампанії, – частими
дощами. Нині у господарствах
починають збирати пізні культури (соняшник, кукурудзу, сою,

гречку, картоплю та овочі), триває заготівля кормів на зимовостійловий період.
Доповідаючи про створення
та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, начальник відділу економічного та агропромислового
розвитку РДА Володимир Заверуха констатував, що поки діє
лише один кооператив «Наш садочок» (село Мишковичі), який
надає послуги обслуговування
сільськогосподарською технікою
з догляду за садами. «Райдержад-

міністрація за участю сільських,
селищних голів та голів ОТГ проводить наради з представниками
малих фермерських господарств
щодо створення обслуговуючих
сільськогосподарських
кооперативів, основна перевага яких
— це зайнятість сільського населення та можливість самостійно
заробляти гроші, — сказав Володимир Заверуха. — Крім того, діють державні та обласні програми
підтримки сільгоспкооперативів.
Кооперативний рух — це шлях до
економічної незалежності та поліпшення добробуту мешканців
сіл. Головні напрямки кооперації
— ягідництво, садівництво, переробка зернових, виробництво
кормів, молочарство».
Про стан надання медичної
допомоги хворим на цукровий
діабет доповідав в. о. головного
лікаря ТРТМО Іван Трач. Станом
на 01.07.2018 року в Тернопільському районі зареєстровано 2092 хворих на цукровий діабет. Для своєчасного виявлення захворювання
всі лікувальні заклади забезпечені
візуальними тест-смужками, витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення
рівня глюкози у крові, зокрема,
стаціонарних хворих, вагітних,
підлітків, осіб групи ризику. У всіх
лікарських амбулаторіях та ФАПах
є глюкометри. «Цукровий діабет
– одна з найбільш загрозливих та
невиліковних хвороб, яка характеризується ранньою інвалідністю та
високою смертністю від судинних
ускладнень, — наголосив Іван Трач.
— Якість життя хворих на цукровий діабет оцінюється насамперед
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належною їм компенсацією від
держави на лікування. Цього року
закінчується термін дії державної
програми допомоги хворим на
цукровий діабет, яка передбачає
отримання безкоштовних препаратів, безкоштовні огляди, лікування у стаціонарі. Для реалізації
державної програми район отримав медичну субвенцію на препарати інсуліну на суму 1085400
гривень. Нині у Тернопільському
районі продовжується реалізація урядової програми «Доступні ліки». Сьогодні важливо, щоб
люди були обізнані стосовно причин виникнення захворюваності
на цукровий діабет і розвитку його
ускладнень. Цукровий діабет — це,
без перебільшення, один із найнебезпечніших викликів людству в
ХХІ столітті. Без об’єднаних і узгоджених заходів суспільства важко
уявити, як цю епідемію вдасться
подолати».
Начальник відділу організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату РДА Ірина
Баюрак доповіла про виконання
делегованих повноважень органів виконавчої влади виконкомами сільських, селищних рад у І
півріччі 2018 року. Робоча група
РДА, як зазначила Ірина Ярославівна, протягом звітного періоду
комплексно вивчала виконання
делегованих повноважень органів
виконавчої влади у 5 виконавчих
комітетах
Гаї-Шевченківської,
Петриківської, Великогаївської,
Мар᾽янівської сільських та Великобірківської селищної рад.
Під час перевірки поглиблено
проаналізовано стан здійснення

вищевказаними
виконкомами
сільських та селищної рад делегованих повноважень, надано
практичну та методичну допомогу, здійснено правову експертизу
рішень виконкомів.
За результатами аналізу місцевим радам надано пропозиції
щодо поліпшення роботи виконкомів з питань бюджету, фінансів і цін, житлово-комунального
господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і
зв’язку, будівництва, сфери освіти, охорони здоров’я, культури,
фізкультури і спорту, документообігу. Визначено відповідальних
виконавців та встановлено терміни усунення виявлених недоліків.
Під час перевірок виявлено
низку упущень та недоліків. Зокрема, у багатьох радах при реєстрації
звернень громадян не застосовується Класифікатор звернень громадян (затверджений Постановою
КМУ від 21 лютого 2018 р. №94);
у журналах вхідної документації
звернень громадян відсутні записи про прийняті рішення та контрольні терміни; ведення картотеки
на військовозобов’язаних не повною мірою відповідає вимогам,
визначеним в Постанові КМУ від
07.12.2016 року №921; не ведуть
належний контроль щодо забезпечення дітей у школах та садочках
якісною питною водою; засідання
виконавчого комітету не проводять щомісяця, чим порушують
ст.53 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Духовне

Увіковічили місця
історичної слави ОУН

З нагоди 75-ї річниці ІІІ-го Надзвичайного Великого Збору ОУН у селі Золота Слобода Козівського району відновили криївку, де переховувалися націоналісти, та встановили пам’ятний знак на місці, де планувалося проведення історичної події. Також
реставрували хату на хуторі Веснівка, де відбувся збір.
демократичних цінностей, лібералізація підходів до формування політичних партій. Тоді
було оголошено війну за проголошення незалежної держави»,
– акцентував у своєму виступі
голова ОДА Степан Барна.

Довідково.

Символічно, що урочисті заходи відбулися у 27-му річницю Дня Незалежності України.
Участь у них взяли керівництво
області та району, громадськість,
духовенство та місцеві жителі.
Уже традиційно приїхав на День
Незалежності на Тернопільщину відомий український письменник Василь Шкляр, який
неодноразово у своїх «бандерівських» романах згадує наш край.
Завдяки спільним зусиллям
влади, науковців, істориків, громадськості вдалося відновити
криївку, яку навесні 1943 року
на подвір’ї Василя Чарківського,
старшини Галицької армії побудували місцеві члени організації
ОУН. Криївка була розрахована
на десять осіб.

За свідченнями старожилів,
син Василя, Ярослав Чарківський, керував спорудженням
цього сховку. Вхід був зроблений зі стайні та замаскований
жолобом. Ця криївка також
слугувала складом для зберігання зброї та продуктів під час
ІІІ-го Надзвичайного Великого
Збору ОУН.
Крім того, у селі Золота Слобода встановили пам’ятний
знак на місці, де відбувався
збір делегатів з проведення
збору.
«Саме цей збір був визначальний з точки зору стратегії
державного будівництва. Тому
що тут було прийнято рішення
про те, що наша стратегія — це
державотворення, формування

21-25 серпня 1943 року
на хуторі Веснівка поблизу
с. Золота Слобода Козівського району відбувся ІІІ
Надзвичайний Великий Збір
Організації українських
націоналістів, на якому була
прийнята оновлена програма ОУН (б) і внесено зміни
до структури організації.
У зв’язку з арештом
німецькими окупантами
Степана Бандери та інших
провідних діячів на зборі
обрали нове керівництво
ОУН. Організацію очолив
Роман Шухевич («Тур»),
який згодом став головним
командиром УПА, генералхорунжим під псевдо «Тарас
Чупринка» і головою Секретаріату УГВР під псевдо
«Р. Лозовський» та очолив
усе збройне підпілля «Воюючої України».
Це був перший Великий
Збір ОУН, який відбувся на
території України.

У Зарваниці освятили
«Український Єрусалим»

Урочистості розпочали молебнем до Богородиці у соборі Зарваницької Матері Божої, який очолив Предстоятель УГКЦ Блаженнійший Святослав (Шевчук). Опісля духовенство та вірні вирушили до
новозбудованого комплексу копій єрусалимських святинь — «Українського Єрусалиму». Звершивши чин освячення, до гостей звернувся
Блаженнійший Святослав. Він наголосив, що Єрусалим є важливим центром
для усіх християн, адже там є «гріб нового Адама, через страждання, покору,
смерть і воскресіння якого усі ми стали
новим Ізраїлем — новозавітним Богом
вибраним людом». Про вагомість комплексу копій ізраїльських споруд у Зарваниці зазначали також кустодій (страж,
хранитель) Святої Землі о. Франческо
Паттон, ЧБМ та представник єпископа
з Айхштетту (Німеччина) Грегор Марія
Ганке. На завершення урочистостей
Тернопільсько-Зборівський митрополит Василій (Семенюк) подякував Главі УГКЦ Блаженнійшому Святославу, єпископам, священикам, гостям з-за кордону, жертводавцям та численним прочанам,
висловивши надію, що «Український Єрусалим» стане новим та
улюбленим місцем паломництва.
«Відтепер кожен християнин, кожен українець матиме можливість
у Зарваниці прикластися до святого місця — частинки Гробу Господнього. Для нас важливо, аби ця святиня зміцнювала нашу віру, підсилювала наш патріотизм та любов до рідної землі. А ще — додавала сил
та наснаги, щоб змінювати обличчя Тернопілля та України на краще,
повернути свої землі й забезпечити перемогу українського війська над
окупантом», — зазначив очільник області Степан Барна.

