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Реформи  |  Медицина

Відремонтовано ФАП у селі Смиківці
Біблейська мудрість гласить: «Хто стукає, тому відчиняють». Довго очікували у Сми-
ківцях на комфортний фельдшерсько-акушерський пункт, і нарешті сподівання людей 
здійснилися. 26 березня гостинно, майже по-домашньому, відчинив перед відвідувача-
ми двері новий, капітально відремонтований ФАП.

Степан БАРНА: «На розвиток сільської медицини 
держава спрямувала 178 мільйонів гривень»  
Завдяки ініціативі Президента України Петра Порошенка 5 мільярдів гривень, які були 
повернуті із вкрадених Януковичем грошей, будуть спрямовані на загальнодержавно-
му рівні на розвиток сільської медицини. Наша область на реалізацію цієї ініціативи 
отримала 178 млн грн. Про це повідомив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під 
час прес-конференції, присвяченій цій темі. 
«Наша стратегія — кардиналь-

но змінити підходи до розвитку 
медицини. Коли мене запиту-
ють, чи я прихильно ставлюся до 
медичної реформи, відповідаю 
ствердно. Будь-який крок, який 
ми сьогодні робимо в напрямку 
осучаснення надання медичних 
послуг, уже має позитивну дина-
міку», – наголосив Степан Барна.

Відтак, медична реформа має 
охопити 4 ключових аспекти: 
створення умов для забезпечення 
громадян якісними та доступни-
ми медичними послугами; піднят-
тя значущості й престижу про-
фесії лікаря; створення сучасної 
інфраструктури охорони здоров’я 
та покращення матеріально-
технічної бази.

Шлях до ефективного надан-
ня медпослуг — через спромож-
ну мережу первинної ланки ме-
дицини 

За словами Степана Барни, 
наразі потрібно сформувати 
оптимальну мережу первинної 

ланки медицини області. До неї 
ввійшли 17 районних центрів 
первинної допомоги, 178 амбу-
латорій загальної практики — сі-
мейної медицини, в тому числі: 
76 амбулаторій групової практи-
ки та 102 амбулаторії монопрак-
тики. Крім того, в області є 734 
фельдшерсько-акушерських та 
фельдшерських пунктів. З них 
уже реконструювали 45 об’єктів 
і спрямували на це 17 млн грн 
капітальних вкладень. Функці-
онують також медичні заклади 
первинної ланки, як окремі юри-
дичні особи, у 12-ти громадах. 

У селах краю збудують 18 но-
вих та реконструюють 47 діючих 
амбулаторій

«Елементом нашої спільної 
політики також є не лише по-
кращення якісно-кадрового по-
тенціалу. Ми поставили за мету 
реконструювати побудовані ще в 
міжвоєнний період амбулаторії 
для надання ефективної меддопо-
моги», — зазначив Степан Барна. 

Згідно з цією стратегією, пла-
нується здійснити будівництво 
18-ти амбулаторій загальної прак-
тики – сімейної медицини, з них 
— 11 амбулаторій на 1-2 лікарів, 
із житлом, 4 амбулаторії на 1-2 лі-
карів, без житла і 3 амбулаторії на 
3-4 лікарі, без житла. До того ж в 
області передбачено реконструк-
цію ще 47 діючих амбулаторій. 

Для мобільності сімейних лі-
карів — 134 автомобілі

«Зрозуміло, що навіть за ком-
фортних умов, але без сучасного 
обладнання лікар нічого не зможе 
вдіяти. Тому кошти також будуть 
спрямовані на придбання медич-
ного обладнання. А щоб лікар був 
мобільним та міг вчасно й опе-
ративно надавати допомогу, пла-
нуємо придбати 134 автомобілі 
з розрахунку: одна амбулаторія 
— один автомобіль. І це свідчить 
про те, що ми робимо усе для того, 
щоб медичні послуги були якісни-
ми та доступними!» — підсумував 
Степан Барна.

Завідуюча ФАПом 
у Смиківцях, медик з 
півстолітнім стажем, 
Софія Яблонська сказа-
ла, що у двох просторих 
кабінетах можна буде 
отримати якісну первин-
ну невідкладну медич-
ну допомогу, виміряти 
тиск, вміст цукру в крові 
тощо. Щопонеділка тут, 
як і раніше, прийматиме 
терапевт Наталя Явор-
ська, кожного другого ві-
вторка — педіатр Галина 
Мацелюх. Коли є потреба, у село виїжджають інші 
спеціалісти, зокрема гінеколог, офтальмолог. У ФАПі 
працюють також молодша медсестра Тетяна Чупко 
та акушерка Тетяна Кметик. У коридорі біля входу 
у кабінети — список препаратів, які можна отримати 
за державною програмою «Доступні ліки».

«На цю подію у селі чекали доволі довго, — каже 
схвильовано Софія Яблонська. — У 1990-х роках 
ФАП розміщувався у пристосованому приміщенні 
сільської ради, потім — клубу. Важко було і паці-
єнтам, і медикам. Нині ж завдяки коштам, які на-
дійшли з фонду соціального розвитку (584 тисячі 
гривень) за сприяння народного депутата Тараса 
Юрика, та з бюджету Смиковецької сільської ради 
(майже 329 тисяч гривень) сільські медики мають 
можливість гідно приймати пацєнтів».

На урочисте відкриття ФАПу до Смиківців заві-
тали народний депутат України Тарас Юрик, голова 
Тернопільської РДА Олександр Похилий, голова ра-
йонної ради Андрій Галайко, заступник голови РДА 
Андрій Колісник, в. о. головного лікаря Тернопіль-
ського району Іван Трач, заступник головного лікаря 
Ігор Войтович, сільський голова Смиківців Володи-
мир Сидяга, медики, завідуючі ФАПами.

«Цього року на реалізацію програми розвитку 
первинної медицини держава скерувала 4 мільярди 
гривень, — наголосив народний депутат України Та-
рас Юрик. — Медичну допомогу, згідно з програмою, 
кожна сільська людина має отримати безпосередньо 
на місці. Сімейний лікар буде зацікавлений надати  її 
якісно. Адже за кожного пацієнта держава платити-
ме йому гроші. Як бачите, медична реформа розпо-
чинається саме з первинної ланки».

Вітаючи смиківчан зі знаковою подією, голова 
Тернопільської РДА Олександр Похилий та голова 
районної ради Андрій Галайко пообіцяли подаль-
шу допомогу у розвитку мережі сільських аптек, де 
завжди можна буде отримати необхідні ліки. 

Смиківчани мали нагоду безпосередньо поспіл-
куватися з представниками різних рівнів влади не 
лише про медицину, а й порушити інші питання 
соціально-економічного розвитку, зокрема будівни-
цтва доріг, ремонту шкіл, облаштування спортивних 
майданчиків зі штучним покриттям, підвищення 
рівня заробітної плати тощо.        

У важкий час війни, коли 
з державного бюджету спря-
мовують колосальні кошти 
на обороноздатність україн-
ської армії, яка протистоїть 
російській агресії на сході 
держави, в Україні будують 

дороги, працюють над реформами в освіті, медици-
ні, щоб наблизити громадян до справді європейсько-
го рівня життя. Шлях цей важкий, але ми перемо-
жемо. Важливо, щоб українці будували краще життя 
у своїй державі, а не виїжджали за кордон. Адже це 
не лише наша країна, а й наших дітей, онуків. Таким 
був лейтмотив виступів усіх, хто прийшов привітати 
смиківчан з відкриттям капітально відремонтовано-
го приміщення ФАПу. 

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело». Фото автора.

Президент Петро Порошенко наполягає на негайному ухваленні 

Президент Петро Порошенко наполягає на негайному ухва-
ленні Верховною Радою законопроекту щодо скасування 
е-декларування для громадських організацій та ухвалити відпо-
відальне рішення про скасування електронного декларування для 
активістів. 

Вoлoдимир Грoйсмaн дoручив прoвести мaсштaбнi перевiрки 
тoргoвельних центрiв Укрaїни пiсля пoжежi в рoсiйськoму 
мiстi Кемерoвo. Прo це вiн пoвiдoмив 28 березня пiд чaс зaсiдaння 
уряду. Вiн тaкoж наголосив нa неoбхiднoстi ствoрення публiчнoгo 
реєстру вiдпoвiднoстi закладів. Зa мiсяць ДСНС звiтувaтиме прo 
результaти перевiрoк пo всiй крaїнi. Вoлoдимир Грoйсмaн звернув-
ся i дo влaсникiв тoргoвельних центрiв iз зaкликoм нaвести лaд нa 
свoїй теритoрiї. 

Середня номінальна заробітна плата в Україні в лютому стано-
вила 7828 грн, що більш ніж удвічі перевищує показник мінімаль-
ної зарплати на поточний рік, закріплений в Законі про Державний 
бюджет. Про це свідчать дані Державної служби статистики України. 
За рік зростання становило 26,1%. Індекс реальної заробітної плати 
становив 110,5%.
В галузевому розрізі зарплати вищі за середні зафіксовані в про-
мисловості (8347 грн), в торгівлі (8537 грн), на транспорті (8496 грн), 
в сфері ІТ (13242 грн), в сфері фінансової діяльності (14404 грн), в 
науковій діяльності (10524 грн). Зарплати в бюджетній сфері дещо 
нижчі, але вони також суттєво перевищують мінімальний показник.

29 березня відбулося розширене засідання Ради регіонально-
го розвитку за участі керівників області, районів та об’єднаних 
територіальних громад і народних депутатів України. На засі-
данні розглянуто три найважливіші питання в контексті розвитку 
українського села: розвиток системи охорони здоров’я у сільській 
місцевості Тернопільської області; створення та розвиток сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів у районах області та їх 
фінансова підтримка; стан і перспективи розвитку дорожньої інфра-
структури місцевого значення.

З 1 квітня по 10 червня у водоймах Тернопільської області вста-
новлюється заборона на вилов водних біоресурсів під час не-
ресту. Якщо ви помітили порушення — прохання терміново пові-
домляти за номерами цілодобової телефонної «гарячої лінії»: (0352) 
27-70-34, 097-427-85-95. «Для рибалок-любителів ми визначили 
спеціальні місця, де дозволено ловити рибу з берега. При цьому 
наголошуємо, що дозволено використовувати лише спінінг та одну 
поплавкову або донну вудку з одним гачком», — зазначили у Терно-
пільському рибоохоронному патрулі.

2 – 22 квітня буде проведено ХІІІ Всеукраїнську акцію «Серце 
до серця» з метою допомоги дітям з вадами слуху під гаслом 
«Почуй світ». На зібрані кошти буде закуплено спеціальне медичне 
обладнання для обласної дитячої лікарні. Рахунок для благодійних 
внесків: Р/р 2600501306399 в Київському відділенні центральної фі-
лії ПАТ «Кредобанк», МФО  325365, ЄДРПОУ 34354227. Найменуваен-
ня платежу: «Благодійний внесок. Тернопільська область».

У Тернополі 31 березня відбудеться передвеликодний ярмарок. 
Майданчики з продукцією від товаровиробників із рiзних районiв 
областi розмістять на трьох масивах міста: «Східному» — вул. Степа-
на Бандери, 15 (перед центральним стадіоном); вул. Протасевича, 12 
(перед рестораном «Галич»), «Дружбі» — вул. Миру-Дружби (на пе-
рехресті), «Сонячному» — вул. Л. Курбаса (біля ринку «Галицький»). 
Під час ярмарку продаватимуть крупи, макарони, борошно, цукор, 
м’ясо та м’ясні вироби, яйця, рибу, овочі,  фрукти.

Напередодні свята Воскресіння Христового, 4 квітня, у Тернопо-
лі розпочне роботу Великодній ярмарок, який триватиме аж до 
15 квітня. Понад 30 митців із Західної України розмістять сувенірну 
та святкову атрибутику у стилізованих торговельних будиночках та 
Театральному майдані та бульварі Тараса Шевченка, повідомляють 
на сайті міської ради. А задля відновлення стародавніх традицій, під 
час ярмарку заплановано провести пленер серед мистецьких за-
кладів міста «Розписуємо писанку», фестиваль «Яйце-райце», цикл 
майстер-класів «Великдень на порозі», Великодні гаївки «Зав’яжемо 
вінець» та змагання «Найнайміцніше яйце».

Відділ молоді та спорту Тернопільської районної державної ад-
міністрації приймає пропозиції щодо формування персонального 
складу координаційної ради з питань національно-патріотичного 
виховання при районній державній адміністрації (відповідно до Ти-
пового положення про координаційну раду з питань національно-
патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації, По-
станова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 999) від 
районних органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань до 
3 квітня 2018 року влючно. Довідки за тел. (097)7200841.

Новини | Коротко про актуальне

Згідно з розпорядженням голови Терно-
пільської районної державної адміністрації 
Олександра Похилого, з нагоди відзначення 
100-річчя утворення Товариства Червоного 
Хреста України з метою привернення уваги сус-
пільства до гуманітарної діяльності Товариства, 
нової концепції членства в Товаристві, формуван-
ня громадської думки на користь милосердя, покращення умов про-
живання найбільш уразливих категорій населення району, з огляду 
на необхідність постійної уваги до проблем інвалідів, людей похилого 
віку, хворих на туберкульоз і СНІД, безпритульних дітей, дітей-сиріт і ді-
тей, позбавлених батьківського піклування, внутрішньо переміщених 
осіб, учасників антитерористичної операції та поранених в зоні АТО в 
Тернопільському районі з 1 по 30 квітня 2018 року будуть прове-
дені заходи в рамках Всеукраїнського місяця Товариства Черво-
ного Хреста України під гаслом «100 років милосердя».


