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Партнерство ●

(Махатма Ганді, індійський державний діяч)

“Будь тією зміною, яку хочеш бачити у світі”

Сесія ●

Реальні справи ●

Ірина ЮРКО.  
Фото автора.

26 квітня Байковецький сіль-
ський голова Анатолій Кулик 
провів 8 сесію Байковецької 
сільської ради VII скликан-
ня. На початку сесії присутні 
вшанували хвилиною мов-
чання пам’ять жертв ката-
строфи на Чорнобильській 
атомній електростанції, 30-
та річниця якої виповнилася 
цього дня.  

Порядок денний восьмої сесії 
був представлений 19 питання-
ми. 

Про внесення змін до сіль-
ського бюджету на 2016-ий рік 
сесію інформував Байковецький  
сільський голова Анатолій Кулик. 

— На сьогодні бюджет Байко-
вецької сільської ради виконано 
на 115,5%, на рахунку сільської 
ради є майже 7 млн. грн., — за-
значив Анатолій Романович. — 
Але вільні залишки бюджету на-
разі використано, вносити зміни 
до бюджету для додаткового на-
правлення коштів зможемо лише 
у другому півріччі 2016 року за 
умови виконання бюджету не 
менше, ніж 105%. Наразі зроби-
мо пересунення 2 млн. грн. із 
апарату управління на актуальні 
сьогодні потреби. Це – придбан-
ня вікон у Дубівецьку ЗОШ І-ІІ ст., 
ФАП та адміністративне примі-
щення с. Дубівці, у Шляхтинецьку 
амбулаторію загальної практики 
сімейної медицини, придбання 
парт і мультимедійної дошки в 
Стегниківську ЗОШ І-ІІ ст., ноут-
буків у всі дитячі садки на терито-

рії Байковецької об’єднаної тери-
торіальної громади і двох 
комп’ютерів у Шляхтинецьку ЗОШ 
І-ІІ ст. ім. О. Барвінського. Треба 
додатково спрямувати кошти на 
два дитячі майданчики у с. Дубів-
ці, на встановлення вуличного 
освітлення у селах Лозова, Кур-
ники, Стегниківці. 500 тис. грн. 
необхідно спрямувати на розроб-
ку проектної документації і вико-
нання робіт щодо вуличного 
освітлення в с. Гаї Гречинські. 
Необхідні гроші і на замовлення 
проектної документації щодо ор-
ганізації пішохідного переходу в 
с. Гаї Гречинські, щодо електри-

фікації та газифікації частин сіл 
Лозова і Стегниківці. Необхідно 
розрахуватися за проектну доку-
ментацію у межах 140 тис. грн. за 
зміну меж сіл Лозова і Курники. 
Треба замовити проектну доку-
ментацію щодо розроблення де-
тального плану забудови терито-
рії с. Лозова для виділення зе-
мельних ділянок під індивідуальне 
будівництво для громадян, з цьо-
го приводу відбудеться громад-
ське обговорення, також деталі 
теми будуть оприлюднені на офі-
ційному сайті Байковецької сіль-
ської ради. 160 тис. грн. необхід-
но спрямувати на проведення 

геодезичних зйомок у с. Дубівці 
для розробки генерального пла-
ну. 200 тис. грн. заплановано на 
організацію кабінету фізики у НВК 
“Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”. 

В рамках сесії погоджено ор-
ганізацію об’єкту природно-
заповідного фонду місцевого 
значення “Кружляк” на території 
6 гектарів у с. Байківці. Затвер-
джено “Програму сприяння полі-
ції, підвищення рівня безпеки 
громадян  Байковецької  
об’єднаної територіальної грома-
ди”. Підтримано рішення про 
створення у другому кварталі ц. 
р. відділення опіки та піклування 

за людьми похилого віку Байко-
вецької сільської ради, з цього 
питання сесію інформував за-
ступник Байковецького сільсько-
го голови Віктор Пулька. На сесії 
затверджено ряд договорів, скла-
дених в міжсесійний період, про-
екти землеустрою, акти постійної 
комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин 
та охорони навколишнього при-
родного середовища. Затвер-
джено проекти, фінансування 
яких буде відбуватися за рахунок 
субвенцій із державного бюджету 
місцевим бюджетам на розвиток 
інфраструктури. Депутати підтри-
мали рішення про виділення 10 
тис. грн. для організації літнього 
табору на базі НВК “Лозівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”. Затверджено 
положення про розміщення зо-
внішньої реклами на території 
Байковецької сільської ради. За-
тверджено склад конкурсної ко-
місії з перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загально-
го користування та комісії з пи-
тань захисту прав дитини. 

— Для відновлення історичної 
справедливості, на виконання За-
кону України “Про декомунізацію” 
пропоную провести збори з гро-
мадами наших сіл щодо утилізації 
емблем “1941-1945 рр.” на 
пам’ятних знаках на території 
Байковецької об’єднаної терито-
ріальної громади та щодо ство-
рення меморіалів із іменами зем-
ляків, загиблих у Другій світовій 
війні, біля існуючих пам’ятників 
воякам ОУН-УПА, — запропону-
вав Анатолій Кулик на завершен-
ня сесії. Депутати підтримали цю 
ініціативу одноголосно.

Відновлення історичної справедливості

Під час 8 сесії Байковецької сільської ради VII скликання, 26 квітня 2016 року.

Ірина ЮРКО. 
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27 квітня Шляхтинецька амбу-
латорія загальної практики сі-
мейної медицини Байковецької 
сільської ради перейшла на но-
вий рівень якості та оператив-
ності обслуговування пацієнтів – 
тут презентували біохімічний 
аналізатор крові, призначений 
для обслуговування мешканців 
Байковецької об’єднаної терито-
ріальної громади. 

Програмне забезпечення ана-
лізатора автоматизоване, що ви-
ключає можливість похибок через 
людський фактор впродовж усьо-
го процесу дослідження. Цей 
прилад значно полегшує роботу 
лікарів щодо встановлення точно-
го діагнозу та призначення курсу 
лікування. Вартість цього облад-

нання та додаткових 
матеріалів становить 
близько 180 тисяч 
гривень з бюджету 
Байковецької сіль-
ської ради. 

Нещодавно в 
Ш л я х т и н е ц ь к і й  
амбулаторії за кошт  
бюджету об’єднаної 
громади закінчено 
ремонт системи ка-
налізування і водо-
постачання, вста-
новлено бойлер для 
нагріву води. На  
восьмій сесії Байко-
вецької сільської ра-
ди, 26 квітня ц. р., 
прийнято рішення 
щодо заміни вікон в 
Ш л я х т и н е ц ь к і й 
АЗПСМ.

Під час презентації обладнання для біохімічного аналізу крові у Шляхтинецькій амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини (зліва направо) Байковецький сільський голова  

Анатолій Кулик, заступник Байковецького сільського голови Віктор Пулька, перший заступник 
Байковецького сільського голови Микола Дума, в.о. старости сіл Шляхтинці та Гаї Гречинські 

Дмитро Федорчук, завідуючий Шляхтинецькою амбулаторією загальної практики сімейної  
медицини Володимир Мащак, акушер, лаборант Шляхтинецької АЗПСМ Наталія Крет.

У Шляхтинецькій  
амбулаторії – нове обладнання

Біохімічний аналізатор крові  
у Шляхтинецькій амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини.

Ірина ЮРКО.

26 квітня у будинку культури 
с. Байківці колектив кафедри 
менеджменту та публічного 
управління (факультет “Еко-
номіки та управління”) Тер-
нопільського національного 
економічного університету 
провів виїзний науково-
практичний семінар “Управ-
ління економічним і соціаль-
ним розвитком об’єднаних 
територіальних громад:  
організація, технології та ре-
сурсне забезпечення”. Ці-
льова аудиторія – депутат-
ський корпус.

Перед присутніми виступили 
завідуючий кафедрою менедж-
менту і публічного управління, 
доктор економічних наук, профе-
сор Михайло Шкільняк, доктор 
економічних наук, заслужений діяч 
науки і техніки України, професор 
Алла Мельник, доктор економіч-
них наук, професор Тетяна Же-
люк, доктор економічних наук, 
професор Григорій Монастир-
ський, кандидат економічних наук, 
доцент Олександра Овсянюк-
Бердадіна. Кафедра менеджменту 
і публічного управління – нова і 
найбільша кафедра у Тернопіль-
ському національному економіч-
ному університеті. У її складі 34 
професори. 

– Ми поставили собі за мету  
сприяти становленню об’єднаних 
територіальних громад, – зазна-
чив під час семінару професор 
Михайло Шкільняк. – Ініціативу 
кафедри підтримав ректор ТНЕУ 
Андрій Крисоватий. Подібні виїзні 
семінари ми проводимо у всіх 26 
об’єднаних територіальних гро-
мадах Тернопільщини, Байко-
вецька за рахунком вже 17-та. 

Наша кафедра працює у трьох 
напрямках співпраці з об’єднаними 
територіальними громадами. По-
перше, це – одноденні семінари 
із депутатами  про історію місце-
вого самоврядування в Україні, 
функції, завдання, обов’язки, 
форми роботи із виборцями, від-
повідальність депутатського кор-
пусу. Щодо стратегічного розви-
тку об’єднаної територіальної 
громади. Навчаємо ефективному 
управлінню власністю і майном 
територіальної громади,  розви-
тком підприємництва, фінансами 
і бюджетом. 

За словами Михайла Шкільня-
ка, кафедра менеджменту і публіч-
ного управління ТНЕУ готова роз-
робити для будь-якої територіаль-
ної громади стратегічний план 
розвитку, щоб громади мали мож-
ливість брати участь у конкурсах і 
грантах для залучення позабю-
джетних коштів. Окремий блок 
роботи науковців – це підготовка 
кадрів для об’єднаної територі-
альної громади. “З 1 вересня 2015 
року в ТНЕУ відкрито нову освітню 
програму “Регіональне і муніци-
пальне управління”, в рамках якої 
відбувається підготовка спеціаліс-
тів саме для регіонального і місце-
вого самоврядування, – сказав 
Михайло Шкільняк. – Ми готові 
навчати осіб без вищої освіти, за-
раховуючи на другий чи третій 
курси навчання. Посадові особи, 
віком до 45 років, можуть отрима-
ти ступінь магістра у сфері дер-
жавного управління, державної 
служби за рахунок державного 
бюджету”. До речі, у центрі підго-
товки магістрів державної служби 
ТНЕУ сьогодні навчається голо-
вний спеціаліст фінансово-
господарського відділу Байко-
вецької сільської ради Світлана 
Галіяш. 

Як спланувати  
розвиток об’єднаної 

територіальної громади

Запрацював відділ реєстрації Байковецької сільської ради, 
який надає послуги реєстрації нерухомого майна мешканцям 
об’єднаної територіальної громади. Кабінет реєстратора  
знаходиться на першому поверсі адміністративного будинку 
Байковецької сільської ради: вул. Січових Стрільців, 43,  
с. Байківці. 


