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Гарні здобутки та хороші перспективи 
Великогаївської ОТГ

Обласна конференція медсестер
6 березня на базі комунального неприбуткового підприємства Тернопільської районної ради 
«Тернопільська центральна районна лікарня» відбулась обласна конференція за участю за-
ступників головного лікаря з медсестринства, головних медсестер обласних, міських, район-
них лікувально-профілактичних закладів, центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Павло РОЗЕНКО:  
«Березнева індексація пенсій — 
це не останнє підвищення»
«Сьогодні ми перебуваємо 
у стадії реформування 
пенсійної системи. Цей 
процес був розпочатий у 
жовтні 2017 року і зараз, 
із 1 березня, коли здійсню-
ється перерахунок пенсій, 
відбувається лише один із 
етапів пенсійної реформи, 
— зазначив віце-прем’єр-
міністр, наголосивши, що 
відтепер перерахунок пенсій буде відбуватися авто-
матично і регулярно. — Тобто це лише початок, це не 
останнє підвищення пенсій».
Павло Розенко також зауважив, що весь додатковий ресурс, 

який отримуватиме Пенсійний фонд України, буде спрямовува-
тися на підвищення пенсійних виплат, як це відбулося у зв’язку з 
надходженням додаткових коштів від пільгового розмитнення ав-
томобілів на єврономерах.

«Наприкінці минулого року за ініціативою Президента Укра-
їни був ухвалений закон про розмитнення автомобілів на єв-
рономерах, відповідно до якого всі платежі від розмитнення 
автомобілів у цей пільговий період зараховувались на рахунок 
Пенсійного фонду. 22 лютого закінчився пільговий режим роз-
митнення, і ми побачили, що є додатковий ресурс, частина якого 
піде на проведення поточної індексації, а понад 4,5 млрд грн понад-
планових надходжень Пенсійного фонду будуть використані для 
додаткових виплат тим пенсіонерам, які мають значний трудовий 
стаж, але не зі своєї вини виходили на пенсію з маленьких зарплат 
і тому мають мізерні пенсії. Очевидно, що ці додаткові кошти, які 
надійшли на рахунки Пенсійного фонду, потрібно використати для 
сплати пенсій, а не сидіти і чекати, поки завершаться вибори. Лю-
дям кошти потрібні вже зараз», — сказав він.

Павло Розенко також додав, що пенсійна система України 
стане повністю справедливою, коли в повному обсязі запрацює 
трирівнева пенсійна система. «Коли українці почнуть отримува-
ти пенсію не з одного джерела, як наразі, а з 3 джерел: солідарної 
системи, накопичувального рівня і недержавного пенсійного стра-
хування», — зазначив віце-прем’єр-міністр.

Охорона здоров’я Реформи

Учасників конференції благосло-
вили священики Свято-Троїцького 
кафедрального собору міста Терно-
піль. З вітальним словом до при-
сутніх звернулися в. о. головного 
лікаря комунального неприбутко-
вого підприємства Тернопільської 
районної ради «Тернопільська 
центральна районна лікарня» Іван 
Трач, заступник начальника управ-
ління – начальник відділу надання 
медичної допомоги населенню 
управління охорони здоров’я Тер-
нопільської обласної державної 
адміністрації Тетяна Скарлош, 
голова Асоціації медичних сес-
тер Тернопільщини, заступник го-
ловного лікаря з медсестринства 
Тернопільської обласної клінічної 
психоневрологічної лікарні Надія 
Фарійон, головна медсестра кому-
нального неприбуткового підпри-
ємства Тернопільської районної 

ради «Тернопільська центральна 
районна лікарня» Тетяна Мороз.

Присутні жваво обговорю-
вали актуальні проблеми, об-
мінювалися досвідом. Зокрема, 
йшлося про діагностику і лікування 

лаймбореліозу. Доповідала щодо 
цієї теми доцент кафедри педіатрії 
№2 Тернопільського державного 
медичного університету, кандидат 
медичних наук Світлана Никитюк. 
Про проблеми професійної кому-
нікації у сучасному медичному за-
кладі говорила кандидат медичних 
наук, доцент, керівник центру дову-
зівської підготовки Національного 
педагогічного університету ім. Во-
лодимира Гнатюка Марія Бойко. 
Фізичний реабілітолог комуналь-
ного неприбуткового підприєм-
ства Тернопільської районної ради 
«Тернопільська центральна район-
на лікарня» (відділ реабілітації та 
фізіотерапії) Марія Віцентович ак-
центувала увагу на ранньому втру-
чанні в педіатрії.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора. 

Офіційне  |  Рада регіонального розвитку

Голова Тернопільської РДА Олександр 
Похилий акцентував увагу на досягнен-
нях району за останні 3 роки, які стали 
можливими, зокрема, завдяки фінансу-
ванню з державного фонду регіонального 
розвитку, субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування інф-
раструктури ОТГ та на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій. Присутні мали змогу 
побачити відеоролик на цю тему. 

«Незважаючи на труднощі, за останні 3 
роки зроблено багато добрих і потрібних 
справ, — сказав Олександр Ігорович. — 
Боляче часом слухати тих людей, які го-
ворять, що в Україні нема змін на краще. 
Порекомендував би їм почати зі своїх сіл. 
Проїхати чи пройти капітально відремон-
тованими дорогами, зайти в оновлені після 
реконструкції школи, садочки, клуби, ме-
дичні заклади, побувати на нововідкритих 
спортивних та дитячих майданчиках. Села 
змінюють свій вигляд. Усе робиться для 
людей. І це лише перші, але впевнені кроки 
на шляху до добробуту. На все це спрямо-
вано мільйони державних коштів. Маємо 
позитивні результати у зв’язку з медичною 
та освітньою реформою. Наші сусіди - по-
ляки, чехи - кажуть, що у них, для прикла-
ду, підписання декларацій з сімейними лі-
карями тривало майже десятиліття. Значно 
повільніше у них відбувалось і становлення 
нової школи. У нас все пройшло набагато 

краще, швидше і безболісно. Дякую усім, 
хто допомагає та підтримує».

 Голова Великогаївської сільської ради 
ОТГ Олег Кохман зробив презентацію 
проектів, які були реалізовані в громаді 
за останні три роки, зокрема, за рахунок 
субвенції з державного бюджету місце-
вим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій.

«Зроблено значний обсяг роботи за ко-
роткий відрізок часу, — наголосив Олег 
Андрійович. – З найбільш дороговартісних 
проектів – це, зокрема, капітальний ремонт 
системи опалення Великогаївської ЗОШ 
І-ІІІ ст. У 2017 році за кошти Державного 
фонду регіонального розвитку реконстру-
йовано ФАП під амбулаторію загальної 
практики сімейної медицини в селі Великі 
Гаї. За рахунок субвенції з державного бю-
джету місцевим бюджетам на формуван-
ня інфраструктури ОТГ здійснено рекон-
струкцію адмінбудинку Великогаївської 
сільської ради та інші проекти. 

На наступні 2-3 роки заплановано будів-
ництво «Центру активних видів спорту» за 
кошти секторальної підтримки. Він вклю-
чатиме сучасний критий спортивний комп-
лекс, стандартних розмірів футбольне поле 
зі штучною травою та два менших спортив-
них майданчики. Буде здійснено капіталь-
ний ремонт приміщення комунального 
підприємства «Баворівська амбулаторія за-

гальної практики сімейної медицини, про-
довжуватиметься ремонт доріг, подальший 
благоустрій шкіл, дитячих садочків, клубів, 
сільських медичних закладів. У планах — 
дуже багато корисних справ, як для грома-
ди у цілому, так і для кожного жителя окре-
мо. Тому закликаю усіх братися до справи і 
докладати максимум зусиль, щоб виконати 
задумане».

Присутні на раді регіонального роз-
витку Великогаївської ОТГ у ході обго-
ворення доповіді запропонували низку 
проектів, які, на їх думку, треба реалізу-
вати у найближчий час. Це, зокрема, вста-
новлення інформаційного стенду при в’їзді 
в село, негайний ремонт аварійного моста, 
відновлення роботи світлофора, капіталь-
ний ремонт приміщення колишнього дитя-
чого садочку у селі Скоморохи та створення 
на його базі обласного осередку організації 
«Пласт» тощо. Голова Тернопільської РДА 
Олександр Похилий пообіцяв максимальне 
сприяння у реалізації даних проектів.

Народний депутат України Тарас 
Юрик  звернув увагу на те, що для  жите-
лів громади стали звичними позитивні 
зміни, які відбуваються у їх середовищі, 
напевне, через те, що вони проходять на 
їхніх очах. Навіть найграндіозніші про-
екти для жителів Великогаївської ОТГ — 
буденні речі. «Звісно, це природно, коли 
людина до доброго звикає швидко. Але 
незрозуміло, чому люди применшують зна-

чення держави, Президента, який зініцію-
вав ці зміни. Маю на увазі реформу місце-
вого самоврядування, медицини та освіти. 
Україна живе у час війни, але продовжує 
повноцінно жити. Українська армія пильно 
стереже наші східні кордони, а на інших те-
риторіях інтенсивно піднімають економіку, 
проводять реформи, щоб наблизити Укра-
їну до європейського рівня. Цього року 
частка бюджету громад у державному бю-
джеті становить 59%. Навіть ця цифра вже 
свідчать про те, що держава зацікавлена в 
успішному розвитку громад, готова надалі 
ще більше віддавати їм кошти для успіш-
ного розвитку. Ті, хто почав це першим (у 
Тернопільському районі – Великогаївська 
та Байковецька ОТГ), до невпізнання за 
короткий термін змінили інфраструктуру 
своїх сіл, поліпшили добробут мешканців. 
Жителі Тернопільського району, які лише 
цього року об’єднались у громади, шоко-
вані тим, скільки багато за останні 3 роки 
зроблено, зокрема, у Великогаївській ОТГ. 
Нині важливо зберегти цю позитивну тен-
денцію».

Депутат обласної ради Юрій Березов-
ський акцентував увагу на важливос-
ті правильних і виважених рішень при 
складанні та реалізації стратегії розвитку, 
а також подякував голові громади Олегу 
Кохману та апарату Великогаївської сіль-
ської ради ОТГ за проведену роботу.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

6 березня у актовій залі Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст. відбулася Рада 
регіонального розвитку Великогаївської об’єднаної територіальної гро-
мади. У її роботі взяли участь народний депутат України Тарас Юрик, 
голова Тернопільської районної державної адміністрації Олександр По-
хилий, голова Великогаївської сільської ради ОТГ Олег Кохман, депутат 
Тернопільської обласної ради Юрій Березовський, депутати Тернопіль-
ської районної ради Володимир Крупніцький, Ярослав Решетуха, депута-
ти, старости сіл громади, працівники відділів освіти, культури, молоді та 
спорту, суб’єкти господарювання на території громади.


