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Колегія РДА: підсумки півріччя
24 липня відбулося чергове засідання колегії РДА під керівництвом
голови Тернопільської районної державної адміністрації Олександра
Похилого. Участь у ній взяли голова районної ради Андрій Галайко,
члени колегії РДА, сільські та селищні голови, очільники сільськогосподарських підприємств району, керівники відділів, управлінь РДА та
районної ради, а також представники ЗМІ. На порядок денний було
винесено п’ять важливих питань.

Про підсумки роботи господарського
комплексу району у І півріччі 2018 року
доповідав начальник відділу економічного та агропромислового розвитку і торгівлі районної державної адміністрації
Володимир Заверуха. За його словами, у
звітному періоді завдяки стабільній роботі
підприємств різних галузей економіки район отримав високі соціально-економічні
показники розвитку, зокрема посів перше
місце у Рейтинговій оцінці результатів діяльності районних державних адміністрацій Тернопільської області. Передові місця
вдалося вибороти за такими показниками,
як: економічний розвиток, інвестиційна діяльність, споживчий ринок, населення та
ринок праці, захист прав дитини.
«Говорячи про зовнішньоекономічну
та інвестиційну діяльність, варто зазначити, що загальний обсяг прямих іноземних
інвестицій, внесених в економіку району,
станом на 1 травня становить 5666,1 тис.
дол. США, що на 14,1% більше, ніж у цей
же період минулого року. Станом на початок 2018 року загальний обсяг прямих
іноземних інвестицій, внесених в економіку району, становив 5485,1 тис. дол. США.
В розрахунку на одну особу обсяг прямих
іноземних інвестицій станом на травень
2018 року становить 84,6 дол. США (в області – 44,1 дол. США). Обсяг же капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу
— 5196,3 грн (в області – 1231,4 грн)», —наголосив Володимир Олегович.
Про ситуації в сфері освіти інформував начальник відділу освіти РДА Василь
Цаль. Він розповів про те, що, відповідно до програми соціально-економічного
та культурного розвитку, з метою покращення матеріально-технічної бази закладів освіти протягом шести місяців поточного року здійснено низку заходів щодо
оновлення шкіл та дитсадків, покращення їхньої матеріально-технічної бази, аби
підростаюче покоління Тернопільського
району навчалося в комфортних умовах,
а навчальні заклади були забезпечені найнеобхіднішим.
Начальник відділу культури РДА Віктор Навольський виступив на колегії з інформацією про те, що очолювана ним сфера функціонує на високому рівні, в районі
діють 23 колективи, котрі носять звання
народних та зразкових, працюють будинки
культури, сільські клуби, бібліотеки, а рівень охоплення мистецькою освітою дітей
в закладах культури Тернопільського району постійно підвищують два позашкільних
навчальних заклади — Великобірківська та
Острівська музичні школи, де загалом навчаються 295 дітей.
— «За І півріччя 2018 року для сприяння
діяльності закладів культури, покращення
матеріально-технічної бази установ району за кошти відділу культури, сільських та
селищних рад було придбано музичні інструменти, сценічні костюми та оргтехніку
у сільські клуби, бібліотеки-філії, БК та в
музичну школу с. Острів. Крім того, тривають ремонтні роботи гурткових кімнат районного будинку культури, продовжується

реконструкція клубу с. Ангелівка, а для заміни покрівлі будинку культури с. Ігровиця виготовляється проектно-кошторисна
документація тощо. Для забезпечення
підтримки та розвитку сільських клубних
закладів питання їхньої роботи виносять
на розгляд виконкомів, сесії сільських та
селищних рад, виробничі наради працівників культури», — підсумував Віктор Михайлович.
Мовою цифр та фактів про стан галузі
охорони здоров’я у звітний період розповів в. о. головного лікаря районного територіального об’єднання (ТРТМО) Іван
Трач. Так, згідно з офіційною інформацією,
за І півріччя 2018 р. ТРТМО профінансовано на суму 30977,9 тис. грн. За півроку до
спеціального фонду надійшло 2066,8 тис.
грн, з яких фактично використано 2176,0
тис. грн, більша частина з цієї суми — виплата зарплати працівникам та оплата
енергоносіїв. Крім того, було придбано медикаменти та продукти харчування.
Варто додати, що за кошти спецфонду
також закупили 10 принтерів для сімейних
лікарів загальною вартістю 64,0 тис. грн.
Водночас проводять поточні ремонти в
стаціонарі та амбулаторії с. Мишковичі.

Наступним питанням розглянули виконання бюджету Тернопільського району та районного бюджету за перше півріччя 2018 року.
«За січень — червень 2018 року до зведеного бюджету Тернопільського району
надійшло 73010,1 тис. гривень власних
доходів, план виконано на 120,5 відсотка,
одержано понад план 12406,3 тис. гривень.
План з доходів загального фонду виконали
всі 28 місцевих бюджетів та районний бюджет», — доповіла начальник фінансового управління РДА Ольга Казимирів.
До районного бюджету надійшло власних доходів 42989,0 тис. грн, з яких до загального фонду – 40010,1 тис. грн та спеціального фонду – 2978,9 тис. грн. Виконання
планових обсягів загального фонду за власними надходженнями становить 129,8 відсотка, одержано понад план 9174,3 тис.
грн.
Про стан пенсійного забезпечення в
районі та обслуговування громадян на
рівні територіальних громад присутнім
на колегії розповідала в. о. начальника

Акценти

На «Нові українські школи» Тернопільщини спрямували 50 млн гривень
На Тернопільщині в рамках пілотного проекту «Нова українська школа» працюють вже чотири школи. З 1 вересня
програма пошириться на всі перші класи. В облдержадміністрації кажуть, що на реалізацію цього проекту вже надано
50 млн грн. З них 35 млн грн. — кошти державного бюджету.
«Це означає, що практично всі школи, де є перші класи і більше 10 учнів,
будуть забезпечені відповідним обладнанням та методичним матеріалом,
який стимулюватиме дітей до навчання», — поінформував Степан Барна.
Начальник управління освіти науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома зазначила, що усім необхідним для повноцінної, комфортної та результативної роботи перших класів у 2018-2019 роках навчальні заклади області забезпечені, тому ніякого збору коштів із батьків
першокласників у жодному разі не проводитимуть.

Тернопільського об’єднаного управління
Пенсійного фонду України Ніна Банзерук,
яка констатувала: на обліку в об’єднаному
управлінні на початок липня 2018 року
перебувають 16737 пенсіонерів. Середній
розмір пенсійної вплати становить 1961,13
грн, що в 1,4 раза більше прожиткового
мінімуму. В районі спостерігається поступальна динаміка до збільшення кількості
пенсіонерів, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
«Станом на 1 липня об’єднаним управлінням профінансовано коштів на виплату
пенсій з врахуванням проведених перерахунків та підвищення на суму 202,2 млн.

грн. Додатково профінансовано в поточному році, порівняно до аналогічного періоду минулого року, 40,8 млн грн», — додала
фахівець.
Про забезпечення виконання заходів з
профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території району,
протидії проявам корупції в I півріччі
2018 року доповідав начальник Тернопілького РВП Тернопільського ВП ГУНП
в Тернопільській області Віктор Волощук. За словами підполковника поліції,
протягом звітного періоду зареєстровано
на 1,8% менше кримінальних правопорушень, порівняно з минулим роком. Тяжких
та особливо тяжких кримінальних правопорушень зареєстровано на 28,0 % менше,
порівняно з минулим роком.
«На території обслуговування зменшилася кількість крадіжок приватного майна,
шахрайств та хуліганства. Також не допущено скоєння таких кримінальних правопорушень, як вбивство, зґвалтування, нанесення т/у середньої важкості. Не допущено
росту кількості таких правопорушень, як

злочини у сфері обігу наркотичних засобів
та нанесення тяжких тілесних ушкоджень,
— сказав Віктор Іванович. — Водночас,
слід зазначити, що в районі простежується
збільшення кількості таких кримінальних
правопорушень, як нанесення легких тілесних ушкоджень, грабежі, службові злочини, незаконні поводження із зброєю, угони
транспортних засобів, хабарництво тощо.
Крім того, працівники підрозділу розкрили 33 злочини минулих років, що на 57,1%
більше, порівняно із аналогічним періодом
минулого року. Протягом 2018 року працівники підрозділу склали 1505 протоколів про адміністративні правопорушення,
що на 169,2 % більше, ніж за аналогічний
період 2017 року (559). У районі також постійно проводиться боротьба з незаконним
обігом наркотичних засобів та профілактика злочинів серед неповнолітніх».
Заступник керівника апарату – начальник відділу загального діловодства
та контролю апарату райдержадміністрації Світлана Мікітіна виступила на колегії
із доповіддю про роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації,
органів місцевого самоврядування щодо
посилення виконавської дисципліни, реалізації завдань, визначених нормативноправовими актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, розпорядчими
документами голів обласної та районної
державних адміністрацій.
«Упродовж січня — червня 2018 року
від вищих органів влади до районної державної адміністрації надійшло 244 розпорядчих документи, в тому числі: 136 розпоряджень, 24 доручення голови обласної
державної адміністрації. Із них взято на
контроль 46 розпорядчих документів.
Окрім того, з минулих років на контролі
перебуває 210 розпорядчих документів, —
зазначила Світлана Миколаївна. — Як свідчить щоденний моніторинг стану виконання документів, у звітному періоді повною
мірою забезпечено реагування на розпорядчі документи голови обласної державної адміністрації. Проте в деяких випадках
допущено порушення термінів реагування.
Заслухавши доповідачів, колегія ухвалила рішення про видачу розпорядження
з першого, другого та четвертого питань,
а також про доручення голови райдержадміністрації з третього і п’ятого питань.

Лілія РАТНЮК.

На часі

На дорогах Тернопільщини з’явилися ручні радари
З 27 серпня на дорогах почали діяти ручні радари. Працівники Національної поліції відтепер самостійно фіксуватимуть перевищення швидкості та штрафуватимуть порушників.
«Рішення про радари в ручному режимі було прийняте 25
липня. Для автоматичної системи
санкцій, яку ми хочемо запровадити, необхідно прийняти зміни
в законодавстві України. Я сподіваюсь, що парламентарі це підтримають», — зазначив міністр
інфраструктури України Володимир Омелян.
Він також розповів про перевірку транспортних засобів, яку

розпочали Мінінфраструктури 21
липня.
«Наразі під час зупинки автобуса відбуватиметься перевірка
щодо його технічного стану, переобладнаний він
чи ні, і все це вноситиметься у базу Мінінфраструктури. Мінімальний
штраф за автобуси, що
переобладнані з вантажних на пасажир-

ські, — 17 тисяч гривень. Те, на
що скаржаться сьогодні легальні
перевізники — вони готові працювати в правовому полі,
але величезна кількість
нелегалів, які працюють
по-чорному, не сплачуючи податків, підривають рентабельність
їхнього бізнесу», —
додав Омелян.
Лілія Ратнюк

