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Офіційне

Засідання розпочалося з уро-
чистостей — грамотами Терно-
пільської районної державної 
адміністрації та районної ради, 
цінними подарунками і грошови-
ми преміями нагородили наших 
земляків, жителів району — чемпі-
она світу з біатлону 2019 року, май-
стра спорту міжнародного класу 
Дмитра Підручного (с. Острів) 
та бронзового призера Чемпіонату 
світу 2019 року, заслуженого май-
стра спорту Анастасію Меркуши-
ну (с. Підгородне), які нещодавно 
прославили Україну і наш район 
зокрема на Чемпіонаті світу з бі-
атлону у шведському Естерсунді. 
Більше про це читайте в матеріалі 
«Тернопільський район може ста-
ти потужним центром підготовки 
біатлоністів в Україні» на стор. 4

Далі йшлося про ще одну приєм-
ну і важливу подію, яка відбулася 
напередодні, — на Тернопільщині 
29 амбулаторій загальної практики 
сімейної медицини отримали нові 
автомобілі «Renault Duster». У Тер-
нопільський район таких авто по-
їхало аж п’ять, два з яких передано 
Великогаївській ОТГ, а три зали-
шаються в районі. Тож ключі від 
трьох новеньких автівок народний 
депутат України Тарас Юрик, го-
лова РДА Олександр Похилий і 
голова райради Андрій Галайко 
урочисто вручили в. о. головного 
лікаря комунального неприбут-
кового підприємства Тернопіль-
ської районної ради «Тернопіль-
ський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Га-
лині Соколовській.

«Програма Президента Украї-
ни «Доступна медицина» сьогод-
ні реалізовується у практичній 
площині. Закуплено і передано 
сімейним лікарям відреконстру-
йованих амбулаторій, перші 29 
автомобілів. Наступний транш 
відбудеться у квітні 2019 року для 
ще 8-ми відремонтованих амбу-
латорій області, а до кінця року 
планують закупити 134 таких 
автомобілі. Загалом сьогодні в 
області є 215 амбулаторій, 195 із 
них — у сільській місцевості. Для 
будівництва нових і реконструк-
ції старих амбулаторій, а також 
на закупівлю нових автомобілів, 
починаючи з грудня 2017 року, 
з держбюджету спрямували 266 
мільйонів гривень. Тож ми впев-
нено йдемо шляхом відновлення 
медичної інфраструктури і розви-
тку сільської медицини», — ска-
зав Тарас Юрик. 

«Перший етап медичної ре-
форми, яка стартувала в 2018 

році, торкнувся первинної ланки. 
Саме на неї покладаємо велику 
надію, бо 90% медичних проблем 
будуть вирішувати саме сімейні 
лікарі. Сьогодні в Тернопільсько-
му районі вже укладено понад 49 
000 декларацій із сімейними лі-
карями, терапевтами та педіатра-
ми. Є медики, які мають по 2 000 
таких підписаних угод, тож над-
звичайно важливо забезпечити їм 
належні умови праці, в тому числі 
можливість вчасно добиратися на 
виклики у віддалені села», — на-
голосив голова Тернопільської 
РДА Олександр Похилий.

«Реформа первинної ланки ме-
дицини дає свої перші плоди. Роз-
почато будівництво трьох нових 
амбулаторій — в Ангелівці, Миш-
ковичах і Почапинцях, створю-
ються комфортні умови для робо-
ти сімейних лікарів. До кінця року 
нові автомобілі отримають всі 
амбулаторії району. Хочеться по-
бажати нашим лікарям, щоб вони 
мали менше тривожних викликів 
і виїжджали до своїх пацієнтів 
лише з метою профілактики», — 
сказав голова Тернопільської ра-
йонної ради Андрій Галайко.

Отримуючи ключі, Галина Со-
коловська зауважила, що надан-
ня якісної, а головне, вчасної ме-
дичної допомоги в селах дається 
непросто, адже кожен виклик на 
дім потрібно узгоджувати з графі-
ками маршрутних транспортних 
засобів. «Тепер це у минулому. 
Тож від себе особисто, від лікарів 
загальної практики сімейної ме-
дицини і всієї сільської медицини 
загалом щиро дякую всім, хто до-
клався до цієї справи».

Відтак учасники колегії 
перейшли до обговорень 
питань порядку денного.
Про стан використання вод-

них об’єктів на території району 
доповідав заступник начальника 

Регіонального офісу водних ре-
сурсів у Тернопільській області 
Ярослав Вівчарук.

Заслухавши інформацію, голо-
ва РДА Олександр Похилий дав 
доручення відділу розвитку інф-
раструктури та з питань цивіль-
ного захисту РДА спільно із сіль-
ськими, селищними радами до 31 
грудня 2019 року розробити та за-
твердити місцеві природоохорон-
ні програми, якими передбачити 
здійснення водоохоронних захо-
дів; юридичному відділу апарату 
районної державної адміністрації 
спільно із сільськими, селищни-
ми радами до 1 липня 2019 року 
вжити комплексних заходів щодо 
легалізації використання усіх вод-
них об’єктів району.

Також рекомендовано сіль-
ським, селищним радам при 
формуванні проектів місцевих 
бюджетів передбачити фінан-
сування розроблення проектів 
землеустрою з організації вста-
новлення меж земель водного 
фонду, зокрема прибережних за-
хисних смуг, здійснення облашту-
вання джерел, протипаводкових, 
берегоукріплювальних, протисе-
левих і протизсувних заходів, за-
хисту територій від підтоплення; 
до 1 травня 2019 року ліквідувати 
в межах прибережних захисних 
смуг водних об’єктів стихійні 
сміттєзвалища, очистити їх тери-
торії від твердих побутових від-
ходів; здійснювати моніторинг 
стану водних об'єктів та вживати 
заходів із відтворення і впорядку-
вання замулених природних дже-
рел, дотримання належного гідро-
логічного режиму та санітарного 
стану русел річок.

Виконуючий обов’язки го-
ловного лікаря комунального 
неприбуткового підприємства 
Тернопільської районної ради 
«Тернопільська центральна ра-

йонна лікарня» Іван Трач до-
повідав про виконання заходів 
протидії захворюванню на ту-
беркульоз.

За даними Всесвітньої органі-
зації охорони здоров΄я (ВООЗ), у 
світі щороку реєструється близь-
ко 9 мільйонів хворих на тубер-
кульоз, і 1,7 мільйона осіб по-
мирає. Загальна кількість людей, 
які страждають від туберкульозу, 
становить 50-60 мільйонів. Зі слів 
Івана Михайловича, Тернопіль-
ський район посів за 2018 р. дру-
ге місце в області, де показник 
деструктивних форм туберку-
льозу є одним із найнижчих. «В 
районі налагоджений електро-
нний реєстр хворих. Всі особи, 
які захворіли на туберкульоз за 
останні 6 років, перебувають в 
цьому реєстрі. Реєстрація фтизі-
атричних хворих узгоджується з 
облтубдиспансером, а також про-
водиться спільна звірка списку 
хворих і всіх необхідних про них 
даних щоквартально під час здачі 
звітів», — зауважив Іван Михай-
лович.

Протитуберкульозні пре-
парати в районі є в достатній 
кількості. Ліки надходять цен-
тралізовано з облтубдиспансеру і 
видаються хворим безкоштовно. 
Також безкоштовно видаються 
ліки особам, які контактували з 
хворими на туберкульоз в побу-
тових умовах. Вони отримують 
курс профілактичної хіміотерапії. 
«З 2013 року спільно з районним 
Товариством Червоного Хреста в 
районі започаткована програма 
соціальної підтримки хворих на 
туберкульоз. Хворі, які перебува-
ють на амбулаторному лікуванні і 
регулярно приймають ліки, кожні 
2 місяці безкоштовно отримують 
продуктові набори, що створило 
для них додаткову мотивацію і 
значно покращило ефективність 
лікування. 

Впродовж 2017 року на за-
купівлю туберкуліну та клінічне 
лабораторне обстеження хворих 
з місцевого бюджету використано 
130 тис. грн. А в 2018 році — 150 
тис. грн».

Про хід виконання районної 
цільової програми національно-
патріотичного виховання дітей 
та молоді на 2017-2020 роки до-
повідала начальник відділу мо-
лоді та спорту районної держав-
ної адміністрації Ганна Галич. 
Вона розповіла, що для активіза-
ції патріотичного виховання в ра-
йоні діють Тернопільська районна 
молодіжна громадська організа-

ція «Туристсько-спортивний клуб 
«Вершина» та рада старшоклас-
ників Тернопільського району 
«Діти сучасності» при Великобір-
ківському БТШ. У школах району 
проводять різноманітні заходи з 
національно-патріотичного ви-
ховання, які сприяють вихованню 
в школярів почуття патріотизму. 
Значна робота в районі приді-
ляється історико-краєзнавчим та 
туристичним екскурсіям. Учні ра-
йону є активними учасниками ра-
йонних патріотичних конкурсів. 
Всі заходи сфери національно-
патріотичного виховання висвіт-
люються на сторінках офіційного 
сайту та в мережі «Facebook» Тер-
нопільської районної державної 
адміністрації, в районній газеті 
«Подільське слово» та на хвилях 
радіокомпанії «Джерело».

«Пріоритетними в сучасному 
виховному процесі загальноосвіт-
ніх навчальних закладів має стати 
вироблення переконаності учнів у 
тому, що сила українців — у їхній 
єдності. Лише в ній запорука на-
ших успіхів і процвітання» — за-
уважила Ганна Миколаївна.

Про стан кадрової роботи в 
районній державній адміністра-
ції доповідала начальник служ-
би управління персоналом ра-
йонної державної адміністрації 
Олена Кравець. 

Заслухавши інформацію, 
службі управління персоналом, 
начальникам управлінь, відділів 
та інших структурних підрозді-
лів районної державної адміні-
страції було доручено вживати 
заходи щодо покращення роботи 
з питань управління персоналом, 
зменшення плинності персоналу 
районної державної адміністра-
ції; враховувати при призначенні 
на посади державних службовців 
їх освітньо-кваліфікаційний рі-
вень; планувати й організовувати 
заходи з питань підвищення рів-
ня професійної компетентності 
державних службовців; вживати 
заходи впливу на посадових осіб 
за неналежне виконання своїх по-
садових обов’язків; покращувати 
рівень організаційного та фінан-
сового забезпечення підвищення 
престижу державної служби, до-
бору персоналу, запровадження 
заходів щодо соціального захисту 
державних службовців та матері-
ального стимулювання їх праці.

На завершення засідання при-
сутнім представили новопризна-
ченого начальника управління 
Державної казначейської служ-
би у Тернопільському районі 
Тернопільської області Андрія 
Леонідовича Мірошника.

Колегія РДА: нагородження,  
робочі моменти, кадрові зміни

Чистота нашої планети — у наших руках
Стартувала щорічна Всеукраїнська акція «За чисте до-

вкілля». У рамках проекту 22 березня 2019 року працівни-
ки Тернопільської районної державної адміністрації на чолі 
з головою Олександром Похилим, працівники управління з 
питань цивільного захисту Тернопільської ОДА та Великобе-
резовицької селищної ради приєдналися до акції та провели 
заходи із забезпечення чистоти, порядку і благоустрою на те-
риторії майбутнього парку поблизу стадіону, біля пам’ятника 
Тарасу Шевченку та символічної могили полеглим за волю 
України у смт Велика Березовиця.

Учасники акції закликають громадян — заради збере-
ження належного стану екології для майбутніх поколінь 
підтримувати чистоту навколишнього середовища. Адже 
відомо, що чисто там, де не смітять.

Зберегти красу природи, сприяти її оновленню — завдання кожної людини!

27 березня під керівництвом голови районної державної адміністрації Олександра Похилого відбулося засідання ко-
легії районної державної адміністрації. В її роботі взяли участь народний депутат України Тарас Юрик, голова Терно-
пільської районної ради Андрій Галайко, члени колегії райдержадміністрації, сільські, селищні голови та голови ОТГ, 
керівники закладів освіти, охорони здоров’я, відділів, управлінь районної державної адміністрації та районної ради, 
представники ЗМІ.

Добрі справи


