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Володимир Романович Лісовський,
головний лікар Тернопільського районного
територіального медичного об’єднання (ТРТМО)

Олеся Степанівна Гоцманова,
начальник відділу економічного
розвитку і торгівлі
Тернопільської РДА

За 50 років медична галузь району змінилася до невпізнанності. Сьогодні ми маємо медичний заклад, який надає послуги,
використовуючи новітні методи діагностики й лікування захворювань. Звісно, усе це було б неможливим без праці багатьох
поколінь фахівців. Тож цього дня хочеться згадати про тих, хто
стояв біля витоків становлення медицини району. Їх ентузіазм,
самопожертва є прикладом для наступників. Серед них: заслужений лікар України П. С. Ліщенко, А. П. Бобелюк, С. І. Сташевський, О. Г. Волотовський, Й. Й. Винярський, С. Т. Новак,
М. М. Гринчук, Л. В. Гута, Л. М. Гута, М. Г. Гарасимчук, Т. П. Пастернак, І. Й. Пастернак, М. А. Кутна, В. М. Корнацький, І. М.
Оконський, В. М. Сахан, І. Р. Войтович, І. С. Вардинець та багато інших. Це сотні працівників, які самовідданою працею довели спроможність нашої лікарні надавати кваліфіковану медичну
допомогу. Особлива подяка сьогодні очільникам району, які були
з нами упродовж 50-ти років, із розумінням ставилися до наших
проблем, керівникам колгоспів, організацій, які долучалися до будівництва корпусів лікарні.
Нині у Тернопільському районі діють 47 ФАПів, 6 лікарських амбулаторій загальної практики сімейної
медицини, стаціонарні відділення в місті Тернопіль, смт Великі Бірки, селах Великий Глибочок, Мишковичі,
Баворів. Загалом функціонують 205 стаціонарних ліжок та 6 ліжок відділення анестезіології й інтенсивної
терапії. Відповідно до потреб часу працюють клініко-діагностична лабораторія, а також відділення: рентгенодіагностики, реабілітації та фізіотерапії, діагностично-лікувальне. В хірургічному відділенні проводимо
як рутинні, так і сучасні малоінвазивні хірургічні, ортопедичні та гінекологічні втручання.
Із проблемних питань найбільш болючі: фінансування розвитку галузі, зміцнення бази та можливостей надання кваліфікованої медичної допомоги на первинному рівні. Тішить, що керівники новостворених громад, голови багатьох сільських рад із розумінням ставляться до проблем сільської медицини і
вкладають кошти в її розвиток. У планах: освоєння новітніх технологій у галузі лікування захворювань,
модернізація енергоємних технологій кожного лікувального закладу, відновлення в повному обсязі роботи стаціонарного відділення у смт Великі Бірки. Сьогодні хочеться привітати всіх, зокрема кожного
працівника медичної галузі з 50-річчям створення Тернопільського району та подякувати їм за таку потрібну працю заради здоров’я українців.

Ольга Борисівна Казимирів,
начальник фінансового
управління Тернопільської РДА
Фінансове управління Тернопільської районної державної адміністрації забезпечує реалізацію державної бюджетно-фінансової
політики на території району. На основі норм бюджетного права,
органів державної влади фінансове управління проводить роботу на всіх стадіях бюджетного процесу, зокрема, щодо складання,
розгляду, затвердження і виконання бюджету району, а також звітування про його виконання.
Сучасний стан фінансової галузі я б назвала динамічним у своєму розвитку, оскільки всі процеси, які відбуваються в державі,
безпосередньо дотичні до фінансів.
Найбільш актуальним для нас є запровадження з 2017 року
планування бюджету на основі програмно-цільового методу, орієнтованого на надання якнайбільшого обсягу послуг на одиницю
витрачених грошових ресурсів, на результат, який сприяє поліпшенню, розвитку й підвищенню ефективності процесу чи кінцевого продукту (послуги).
Перспективні плани на майбутнє та побажання на наступний
рік: профіцит бюджету району — перевищення доходів над видатками; активний розвиток економіки району, від чого безпосередньо залежить обсяг доходів бюджету; належна фінансова мотивація усіх працівників бюджетно-соціальної галузі до надання
якісних і висококласних послуг жителям району.

Починаючи з 1985 року
фінансове управління
району очолювали Михайло Йосипович Мац (1985
— 2001 рр.) та Світлана
Миколаївна Марчук (2001
— квітень 2016 рр.).

Василь Миколайович Заторський,
завідувач сектору молоді та спорту
Тернопільської РДА
У районі функціонує дитячо-юнацька спортивна школа, яка є комунальним закладом Тернопільської районної ради. Тут діють відділення легкої атлетики, біатлону, лижних перегонів, футболу, де загалом займаються 232 дитини. Ми маємо ким пишатися: підростаюче
покоління спортсменів — легкоатлет Олександр Гнатюк, лижник Роман Костюк, біатлоністи Андрій Оленюх, Мар’яна Брикайло, Степан
Губиш — демонструє блискучі результати на обласних змаганнях та
чемпіонатах України. Їм є на кого рівнятися, адже наш район славиться видатними спортсменами, імена яких гордо звучать не лише на всеукраїнському рівні, а й на світовому.
Щодо дитячого спорту, то останніми роками підвищився рівень
змагань із футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч». Як результат,
У різні роки до розвитку
команда юнаків 2001 року народження, сформована на базі Мишковицької ЗОШ, потрапила до фіналу Всеукраїнських змагань, зросла
спорту в Тернопільському
кількість команд, які беруть участь у цих змаганнях. Також високі
районі долучилися —
спортивні досягнення і у юних легкоатлетів, гідна зміна підростає у
Ярослав Петрович Бойко,
біатлоні.
Василь Іванович Сейнаші,
Щороку відбуваються спортивні ігри школярів району, де учні ЗОШ
Марія Ярославівна Хоптій.
змагаються з таких видів спорту: волейболу, баскетболу, футболу, настільного тенісу, шахів, шашок. А ще Тернопільський район — лідер у
області за кількістю команд-учасниць чемпіонату району з футболу серед аматорських команд, який організовує Тернопільська районна федерація футболу.
Варто зазначити, що району важко конкурувати з тими, які мають кращу матеріально-технічну базу в містах: спортивні зали коледжів, інститутів, спортивних шкіл, а отже, і кращі умови для підготовки спортсменів.
Зокрема, наша дитячо-юнацька спортивна школа не має власної навчально-тренувальної бази, а тому заняття
тренери проводять на базі загальноосвітніх шкіл району у вільний від уроків час. Нам потрібен сучасний спортивний комплекс у географічному центрі району, який був би рівновіддалений від населених пунктів. Та навіть
попри це наші діти не поступаються своїм ровесникам з інших країн світу за здібностями та працьовитістю,
тож спортивне майбутнє у Тернопільського району, області та України є!

Розвиток економіки нашого району не можна розглядати, не беручи до уваги розвиток економіки
всієї держави. Будуть позитивні
зрушення і мир в країні — активізується виробництво й покращиться наше життя. Сьогодні ж
завдяки стабільній роботі підприємств різних галузей економіки
Тернопільський район має високі
соціально-економічні показники
розвитку, про що свідчить 1-ше
місце в рейтинговій оцінці серед
районів області. Зокрема, маємо
розвинений промисловий комплекс, який забезпечує суттєві надЩе у 1971 році в Терноходження до бюджету, є значним
пільському районі було
виробником продуктів харчуванстворено планову коня, товарів легкої промисловості
місію, яка згодом стала
та машинобудування. У районі 42
управлінням економіки.
підприємства, де працюють 4603
Очільниками його в різні
чоловік.
роки були: Петро ВолодиНині для того, щоб наші підмирович Серединський,
приємства працювали ефективно,
Ярослав Володимирович
потрібні інвестиції як внутрішні,
Ковальчук, Василь Степатак і зовнішні, тому залучення
нович Дідух, Володимир
«донорських» коштів і створення
Петрович Дев’ятков, Нанових робочих місць є пріоритетталія Степанівна Волоними завданнями нашого відділу.
шин.
Аналіз економічного потенціалу
району вказує на доцільність вкладення інвестицій і розвиток таких
галузей, як АПК, машинобудування і металообробка, промисловість
будівельних матеріалів, розвиток об’єктів туристичної інфраструктури. Про конкурентні переваги й інвестиційні можливості регіону свідчить діяльність таких підприємств з іноземними інвестиціями, як ТОВ
“СЕ Борднетце-Україна” (Німеччина), ТОВ “Бондіолі і Павезі Україна”
(Італія), СП ТОВ “М'ясовіта” (Польща), ТОВ “Сміга ЛТД” (Німеччина)
тощо.
«Друге дихання» економіці району міг би дати розвиток малого й середнього підприємництва, що є основою економіки будь-якого розвинутого регіону чи держави. Сподіваємось, що держава через відповідні
законодавчі акти допоможе таким підприємцям, а ми в районі робитимемо все для того, щоб їх підтримати.
Важливим є також рівень життя і доходів наших співгромадян. Керівництво країни шукає можливості, щоб виправити непросту ситуацію. Так, з 1-го січня 2017 року мінімальна заробітна плата буде збільшена до 3200 грн. Вже з першого грудня цього року підвищено пенсії
окремим категоріям пенсіонерів і заробітна плата бюджетникам. І це
— тільки початок, що дасть змогу оживити споживчий ринок, а згодом
і виробництво.
Варто додати, що у 2016 році підприємства Тернопільського району
експортували продукцію до 26 країн світу на суму 109,2 млн. дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товариствами становило 4,5 млн. дол.
Протягом останніх років забезпечуються також стабільні умови розвитку внутрішньої торгівлі, збільшуються обсяги продажу населенню
споживчих товарів, у тому числі вітчизняного виробництва. На споживчому ринку району функціонують понад 336 магазинів, здійснюють діяльність 62 заклади громадського харчування.

Віктор Михайлович Навольський,
керівник відділу культури
Тернопільської РДА
Фінансування сфери культури ніколи не було достатнім ні в
радянські часи, ні сьогодні. Але у
нас є конструктивний діалог з владою, яка розуміє проблеми галузі
і допомагає матеріально. Якщо
говорити про те, на що першочергово потрібно спрямовувати
кошти, то це — ремонт закладів
культури, матеріальна підтримка
працівників, збереження народних аматорських колективів та їх
примноження.
Найближчим часом на нас
очікують зміни. І тут все залежаВідділ культури з моменту
тиме від громад, їхнього бажанйого створення очолюня розвивати сферу культури на
вали Олексій Федоромісцевому рівні. А роботи у нас
вич Табачук, Олександр
вистачає — учасники колективів
Іванович Крикун, Оксана
беруть участь у різних заходах,
Євгенівна Іваненків, Оксаконцертах, конкурсах тощо. До
на Миколаївна Ковалькожного державного свята клубні
чук, Андрій Васильович
заклади готують програму, бібліоГалайко.
теки – виставки, тобто у кожного
творчого колективу – свій підхід.
Сьогодні маємо на меті зберегти те, що плекали роками, десятками років, адже не хлібом єдиним живе людина…
Якщо говорити мовою цифр, то в районі функціонує 12 будинків
культури, 24 клуби, 1 районний будинок культури, дві музичні школи,
музей С. Крушельницької та кімната-музей ім. Я. Стецька, 36 сільських
бібліотек та одна районна центральна бібліотека.

