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На сесії розглянуто низку важливих 
питань життєдіяльності району. Зокрема, 
заслухано інформацію про підготовку со-
ціальної інфраструктури та господарсько-
го комплексу району до роботи в осінньо-
зимовий період 2018-2019 років. Особливу 
увагу зосереджено на закладах освіти, куль-
тури, медицини, соціальній допомозі оди-
ноким літнім людям, інвалідам. Затвердже-
но технічну документацію з нормативної 
грошової оцінки земельних ділянок у селах 
і селищах Великі Бірки, Велика Лука, Дубів-
ці, Івачів Долішній, Острів, Підгородне та 
на території садівничого товариства «Тер-
нопільське» (м. Тернопіль).

Депутати дали дозвіл на зміну меж сіл 
Дубівці та Стегниківці Байковецької сіль-
ської ради.

«Відрадно, що сільські ради дбають 
про поліпшення якості життя на терито-
рії своїх населених пунктів, — наголосила 
начальник фінансового управління РДА 
Ольга Казимирів. — Цього разу міжбю-
джетні трансферти між Тернопільським 
районним бюджетом та місцевими бюдже-
тами здійснили сільські ради: Підгороднян-

ська (200 000 грн.), Великогаївська (230 000 
грн.), Плотицька (72 000 грн.), Острівська 
(11 656 грн.), Чернелево-Руська (6 632 грн.) 
та Великоберезовицька селищна рада (19 
910 грн.)». Кошти будуть спрямовані на 
сільську медицину, культуру, освіту, зо-
крема, на поліпшення харчування дітей у 
садочках і школах, інші потреби.

На сесії затверджено внесення змін до 
районного бюджету на 2018 рік у зв’язку 
з перевиконанням бюджету на суму 3 
млн 689тис. 532 гривні гривень за раху-
нок субвенції з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій, інших субвенцій із 
місцевого бюджету. За цей рахунок вда-
лося збільшити обсяг видатків, зокрема 
— на відділ освіти РДА, Тернопільське ра-
йонне територіальне медичне об’єднання 
(ТРТМО), відділ культури РДА, відділ мо-
лоді та спорту РДА та ін.

Депутати затвердили внесення змін до 
Програми розвитку фізичної культури і 
спорту на 2017-2019 роки та Програми роз-
витку футболу на 2015-2020 роки.

Три питання, які було винесено на роз-
гляд сесії, стосувалися Домаморицької 
школи. У зв’язку з тим, що цього року тут 
навчаються лише 24 школярі (мінімаль-
на кількість має бути 25), школа втрачає 
статус закладу І-ІІ ступенів та, згідно із 
законодавством, не може мати державної 
фінансової субвенції. Тому дано згоду на 
звільнення директора КЗ НВК «Домамо-
рицька ЗОШ І-ІІ ст.», пониження ступеня 
навчального закладу (І ступінь) та затвер-
дження статуту КЗ НВК «Домаморицька 
ЗОШ І ст. – ДНЗ». Як тільки у Домаморичі 

навчатиметься більше учнів, вона знову по-
верне собі попередній статус.

На сесії дано дозвіл на списання осно-
вних засобів ТРТМО, внесено зміни до 
структури та чисельності Фонду комуналь-
ного майна, затверджено розпорядження 
голів районної ради та РДА.

Затверджено рішення про безоплатне 
навчання в Острівській та Великобірків-
ській музичних школах району дітей учас-
ників АТО та ООС.

На сесії прийнято рішення направити 
запит депутата Арсена Чудика Національ-
ній комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, щодо систематичних перепадів по-
стачання електроенергії, яке призводить до 
псування побутової техніки жителів села 
Дичків.

У «Різному» депутати Ярослав Решетуха, 
Микола Дурович, Віктор Свербиус пору-
шили питання ремонту доріг, благоустрою 
та встановлення автобусних зупинок.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.      

Державні програми Добрі справи
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Тарас ЮРИК: 
«Хай кожен із молодих 

реалізує свою мрію  
в Україні!»
Цей тиждень розпочався для учнів та вчителів Великогли-
бочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ярослава Стецька дуже важливою 
подією — відкриттям спортивного майданчика зі штучним по-
криттям. Інколи треба багато часу, щоб мрія стала реальністю. 
А тут не минуло і двох років після того, як діти та їхній учитель 
фізкультури висловили бажання мати такий майданчик для 
занять спортом поблизу школи, а «ось він уже й намалював-
ся», як пожартували зі мною учні з Великого Глибочка. Зви-
чайно, приємно, коли маєш, що хочеш. Так і має бути! 

«Поряд з футбольним полем зі штучним покриттям і майданчиком із 
тренажерами в цьому комплексі плануємо встановити ігрові споруди для 
молодших школярів — гірки, гойдалки, — каже директор Великоглибо-
чецької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ярослава Стецька Надія Тищук. — Тут бу-
демо проводити заняття з фізкультури, позакласну роботу, різні турніри. 
Плануємо створити футбольну команду дівчат. Цей майданчик — не тіль-
ки для учнів, а також для жителів села. Щиро дякуємо народному депу-
тату України Тарасові Зіновійовичу Юрику та голові Тернопільської 
районної державної адміністрації Олександрові Ігоровичу Похило-
му за чудовий подарунок. У нашій школі створено сучасні умови для 
занять спортом. Найближчим часом заплановано проведення ремонтних 
робіт у спортзалі і перекриття даху над ним».

Продовження на стор. 8

Породіллі вже отримують 
«пакунки малюка» 
14 вересня 2018 року розпочали вручення бебі-боксів. Перші «пакунки малюка» ма-
терям новонароджених з Мишковичів, Байківців та Гаїв-Шевченківських вручили го-
лова обласної державної адміністрації Степан Барна, заступник голови ОДА Світлана 
Беспоповцева, заступник голови райдержадміністрації Андрій Колісник, заступник 
Байковецького сільського голови Віктор Пулька, начальник управління соціального 
захисту населення РДА Сергій Мандзюк та заступник директора – начальник відді-
лу соціальної роботи Тернопільського районного центру соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді Едуард Грішин.

Меморандум про реалізацію програми підтрим-
ки народжуваності дітей в Європі і світі підписали 
в рамках угоди про співпрацю між Кабінетом Мі-
ністрів України та Дитячим фондом ООН. Це, як 
наголосив очільник області, цікавий проект, який 
дає можливість підтримати кожну родину, де є но-
вонароджені.

«Держава спрямовує на кожну дитину 41 тис. 
грн, які виплачує впродовж трьох років, з них  пер-

ша матеріальна допомога — 10 тис. грн. Сьогодні 
ми маємо можливість збільшити цю допомогу у 
вигляді пакунка для дитини», — наголосив Степан 
Барна.

Він також уточнив, що проект мав стартувати 
з 1 вересня, але відбулася затримка. «На сьогодні 
з початку дії програми в області народилися 247 
малюків, і наше завдання — доставити «пакунки 
малюка» до кожної дитини», — акцентував голова 
ОДА.

До кінця року, до-
дамо, очікується на-
родження понад 3 ти-
сячі дітей. Наразі між 
обласною державною 
адміністрацією та Ка-
бінетом Міністрів 
України укладено уго-
ду на суму 15 млн грн.

Особлива увага закладам освіти, культури, медицини
20 вересня відбулася 19 сесія Тернопільської районної ради, яку провів голова Андрій Галайко. В роботі сесії взяли участь депутати районної ради, 
голова районної державної адміністрації Олександр Похилий, начальники управлінь, відділів та служб районної державної адміністрації, керівники 
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, представники поліції та інших правоохоронних органів, сільські, селищні голови, 
працівники виконавчого апарату районної ради та інші.


