ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Х сесії Заліщицької районної ради
сьомого скликання
1. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перше
півріччя 2016 року.
2. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 25 грудня
2015 року №27 "Про районний бюджет на 2016 рік".
3. Про програму енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019
роки.
4. Про внесення змін до районної комплексної програми соціальної
підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2016-2020 роки.
5. Про внесення змін до програми зайнятості населення Заліщицького
району на період до 2017 року.
6. Про надання дозволу на передачу в оренду приміщення в будівлі
поліклініки Товстенської районної комунальної лікарні.
7. Про доповнення Переліку об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Заліщицького району, що підлягають приватизації у
2015-2018 роках.
8. Про надання дозволу на передачу в оренду частини приміщення в
будівлі поліклініки Заліщицької центральної комунальної районної лікарні.
9. Про передачу приміщення ЗОШ –І ступеня с. Головчинці церковній
громаді.
10. Про надання дозволу на вилучення земельної ділянки.
11. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки площею 0,1132 га, що надається в оренду ФО-П
Шкільнюк Ніні Михайлівні на території Торськівської сільської ради
Заліщицького району Тернопільської області за межами населеного пункту.
12. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки площею 0,4880 га, що надається в оренду ФГ
«Прометей» на території Солоненської сільської ради Заліщицького району
Тернопільської області за межами населеного пункту.
13. Про затвердження розпоряджень голови районної ради та голови
райдержадміністрації.
14. Різне.

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, десята сесія
РІШЕННЯ
від 25 липня 2016 року

м.Заліщики

№ 118

Про програму енергоефективності та
енергозбереження на 2016-2019 роки
Заслухавши інформацію завідувача сектору розвитку інфраструктури,
транспорту та туризму РДА «Про програму енергоефективності та
енергозбереження на 2016-2019 роки», керуючись пунктом 16 частини 1 статті
43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити програму енергоефективності та енергозбереження на
2016-2019 роки (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань промислової політики, транспорту, зв'язку,
інвестицій, будівництва, архітектури, підприємництва, торгівлі, побутового
обслуговування, зовнішньо-економічної діяльності та захисту прав споживачів.

Голова районної ради

І. П. ДРОЗД

Затверджено
рішенням районної ради
від 25.07.2016 р. №118
РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 роки
1. Паспорт програми
1.

Ініціатор розроблення програми

2.

3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа
органу виконавчої влади про розроблення
програми
Розробник програми

4.
5.

Співрозробники програми
Відповідальний виконавець програми

6.

Учасники програми

7.
1)

Термін реалізації програми
етапи виконання програм
(для довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у
виконанні програми
(для комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації програми, тис. гривень,
всього, у тому числі:
коштів державного бюджету
коштів обласного бюджету
коштів сільських, селищних, міських бюджетів,
бюджетів об’єднаних територіальних громад
(вразі їх утворення)
коштів інших джерел

8.

9.

1)
2)
3)

4)

Сектор розвитку інфраструктури, транспорту та
туризму районної державної адміністрації
Розпорядження
голови
обласної
державної
адміністрації від
29.01.2016 № 27-од
Сектор розвитку інфраструктури, транспорту та
туризму районної державної адміністрації
Сектор розвитку інфраструктури, транспорту та
туризму районної державної адміністрації
Відділи
архітектури,
містобуду-вання
та
індустрії будівельних матеріалів; економічного
розвитку та торгівлі;
охорони здоров'я та
цивільного захисту населення; з питань освіти;
культури, націо-нальностей та релігій районної
державної адміністрації, міськсіль виконкоми,
Заліщицька дільниця Борщівського УЕГГ
ПАТ «Терно-пільгаз», Заліщицька районна
електрична мережа «Тернопіль-обленергоВАТ».
2016 - 2019 роки
Державний, обласний, районний міський,
селищний, сільські бюджети
12362,5

7554,3
2758,2

2050,0

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
У структурі споживання енергетичних ресурсів в району домінуюче місце займає природний газ, а
основне та допоміжне обладнання значної кількості та котелень бюджетних установ та організацій вичерпало
допустимі терміни експлуатації, головним напрямком роботи у сфері енергозбереження є залучення до
паливно-енергетичного балансу району енергії, виробленої з альтернативних джерел та характерних для нашого
регіону альтернативних видів палива.
Слід зазначити, що з початку дії районної комплексної програми енергоефективності та
енергозбереження на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням сесії Заліщицької районної ради від 06.05.2011 №

90, на заходи районної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на 2010-2014
роки залучено коштів в сумі 5,5 млн. грн.
Районною державною адміністрацією, установами та організаціями району проведено відповідну
роботу та виконано завдання програми з економії енергоресурсів за наступними напрямами:
- заміна та модернізація котелень та котельного обладнання на об'єктах бюджетної сфери з
використанням місцевих альтернативних видів палива;
- впровадження систем електроопалення;
- проведення санації будівель бюджетних установ;
- впровадження енергоефективних освітлювальних приладів;
- модернізація об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.
З початку дії районної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на
2010-2014 роки (з ІІ кварталу 2010 року)
1 6 котелень бюджетних установ та організацій
району переведено на альтернативні види палива (відходи деревини).
Підприємствами з виготовлення альтернативних видів палива у
2015 році вироблено 782
тонн паливних брикетів та 214 тон гранул із відходів деревини використання яких дозволить замістити
використання природного газу.
Загальна кількість котелень бюджетної сфери району становить 52 одиниці. Частка сумарної кількості
котелень на альтернативних видах палива складає 34,6 % до загальної кількості котелень.
На сьогоднішній день у 6 установах та організаціях бюджетної сфери впроваджено системи
електрообігріву У бюджетній сфері району здійснено комплекс технічних заходів, спрямованих на відновлення
та приведення теплотехнічних характеристик у відповідність із сучасними вимогами, нормами і стандартами,
зменшення втрат енергоресурсів, а також поліпшення умов перебування працівників у 63 будівлях, що
дозволило знизити до 15 % тепловитрат. Зокрема, замінено на енергозберігаючі 1204 віконних та
48
дверних блоки.
Проводиться робота з впровадження енергоефективних систем освітлення населених пунктів району.
У житлово-комунальному господарстві району проведено модернізацію систем водопостачання
підприємств житлово-комунального господарства (перетворювачів частоти на насосному обладнанні,
реконструкцію водопостачання, замінено зношене електрообладнання насосних станцій). Це дозволило більш
ефективно використовувати наявні потужності, зменшити втрати забезпечити надійне водопостачання.
На території району функціонують 1 гідроелектростанція загальною потужністю 7,5 МВт. Зокрема, у
2015 році міні ГЕС району вироблено 6,5 млн. кВт.год електричної енергії, що складає 1,5 відсотка від
загального споживання електричної енергії в районі.
Враховуючи важливість питання раціонального та ефективного споживання енергоносіїв, скорочення
споживання природного газу, виникла необхідність розробки районної комплексної програми
енергоефективності та енергозбереження.
3.

Визначення мети програми

Метою програми є реалізація політики енергоефективності та енергозбереження шляхом:
- скорочення споживання природного газу бюджетними установами району;
- модернізації виробництва теплової енергії, зокрема, переведення котелень на альтернативні види
палива; заміни застарілого енергоємного котельного обладнання; термомодернізації будівель житлового фонду
та соціальної сфери.
Мета програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та
етапи виконання програми
Вирішення існуючих проблем передбачається наступними шляхами:
- проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі, переведення котелень, що
обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива; проведення санації житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ;
впровадження електричного теплоакумуляційного обігріву у бюджетних установах; використання
альтернативних та відновлювальних джерел енергії;
- заміни застарілого котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери на високоефективне
енергозберігаюче обладнання з використанням місцевих видів палива ( відходи деревини). Передбачається
технічне переоснащення замість морально застарілих та фізично зношених котлів;
- впровадження систем електроопалення (електротепло-акумуляційного обігріву) в
бюджетній сфері;
- впровадження малих гідроелектростанцій та модернізація існуючих мінігідроелектростанцій,
проведення науковими установами фундаментальних та прикладних досліджень в галузі фізикотехнічних проблем
гідроенергетики району;
- впровадження сонячних колекторів;
- впровадження вітрових електростанцій;
4.

- проведення санації житлових будинків та будівель бюджетних установ;
- впровадження енергоефективних освітлювальних приладів;
- модернізації технологічного обладнання промисловими підприємствами та організаціями району;
- проведення заходів з популяризації енергоефективності та енергоощадності серед населення району;
- реалізації роботи із стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом
відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів.
Для реалізації завдань та заходів, які мають загальнодержавне значення, планується залучати кошти

державного бюджету за підтримки відповідних центральних органів виконавчої влади шляхом подання
бюджетних пропозицій.
Загальний обсяг фінансування програми становить 91650,0 тис. гривень, у тому числі за рахунок
коштів:
- державного бюджету –7554,3 тис. гривень;
- місцевих бюджетів – 12678,2 тис. гривень;
- інших джерел – 2050,0 тис. гривень.
Термін окупності пілотних проектів Програми складає в середньому від
3 до 6 років. Обсяг
фінансування програми уточнюється щороку під час складання місцевих бюджетів на відповідний рік у межах
видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів - відповідальному за виконання завдань і
заходів Програми.
Ресурсне забезпечення програми
(тис. гривень)
Усього витрат на виконання програми

Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання програми

Обсяг ресурсів,
усього,
у тому числі:

2016
рік

2017
рік

2018
рік

2019
рік

Разом

715,0

9477,5

575,0

1515,0

12362,5

державний бюджет

7554,3

7554,3

обласний бюджет
місцевий бюджет

545,0

1303,2

385,0

525,0

2758,2

190,0

640,0

210,0

1010,0

2050,0

кошти інших джерел
5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Завданнями організаційного характеру є:
- освоєння виробництва твердого палива (паливних брикетів, торф’яних брикетів, торф’яних гранул),
створення підприємств з виробництва твердого палива;
- розвиток сировинної бази для виробництва біопалива;
- розміщення матеріалів з питань енергоефективності у засобах масової інформації (проведення
тематичних освітньо - інформаційних передач на облдержтелерадіо);
- видання друкованих матеріалів щодо популяризації енергоефективності та альтернативних видів
палива.
Серед основних завдань та заходів Програми зокрема, передбачено:
1) запровадження котлів на місцевих видах енергоресурсів, модернізація застарілого котельного
обладнання на об’єктах комунальної теплоенергетики та бюджетної сфери;
2) електроопалення;
3) розвиток гідроенергетики;
4) використання енергії сонця;
5) розвиток вітроенергетики;
6) проведення санації житлових будинків та будівель бюджетних установ;
7) інформаційна підтримка програми;
8) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування
частини відсотків кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів.

Основне та допоміжне обладнання значної кількості котелень (близько 25 %) вичерпало допустимі
терміни експлуатації, які перевищують 20 років. У цих котельнях експлуатуються малоефективні, морально та
фізично зношені котли з низьким коефіцієнтом корисної дії (70-80 %), застарілою автоматикою і
пальниковими пристроями, що обумовлює значні витрати палива (на 20 % вищі середнього світового рівня),
неприпустимо високе забруднення оточуючого середовища і, в цілому, призводить до зниження надійності
та якості теплопостачання.
Програмою передбачається:
- заміна або реконструкція малоефективних котлів з коефіцієнтом корисної дії нижче 80 % з
переведенням на альтернативні місцеві види палива та використанням утилізаторів теплоти димових газів
котлів, використання новітніх пальників;
- впровадження когенераційних установок, у тому числі на базі діючих опалювальних котелень;
Для більш ефективного спрямування коштів на технічне переоснащення об'єктів теплопостачання
обов'язковим критерієм відбору об'єктів теплоенергетики визначено наявність оптимізованих схем
централізованого теплопостачання населених пунктів та планів стратегічного розвитку підприємств
комунальної теплоенергетики.
Впровадження заходів Програми забезпечить збільшення частки сумарної потужності котелень на
альтернативних видах палива Це надасть можливість більш ефективно використовувати наявні потужності.
Стаціонарне електричне опалення
завойовує все більшу популярність завдяки високому ККД,
низьким капітальним витратам, простоті монтажу, високим гігієнічним й екологічним показникам, можливості
автоматизації регулювання та оптимізації витрат за рахунок багатотарифного обліку електроенергії. Однак
паралельно з переводом на електроопалення необхідно вирішити питання збільшення потужності та
підвищення категорійності електропостачання споживача, оскільки існуюча електромережа здебільшого не
розрахована на навантаження системи електроопалення.
Застосування електроенергії для опалення дасть змогу вигідно використовувати недорогу «нічну»
електроенергію, зменшуючи навантаження на енергомережі в денні години «пік».
Для малої гідроенергетики характерними є технологічна освоєність одержання електроенергії, висока
надійність та гарантійність потужності, економічна конкурентоспроможність, високі економічні показники.
Головною перевагою є відсутність паливної складової в процесі отримання цієї електроенергії при
впровадженні мінігідроелектростанцій, що дає позитивний економічний та екологічний ефект.
Необхідно здійснити: технічне переоснащення окремих станцій (із заміною основного гідросилового
обладнання); відновлення напірного фронту; відновлення споруд мінігідроелектростанції з метою її
використання в енергогосподарстві.
У 2015 році мінігідроелектростанціями в районі вироблено 6,5 млн. кВт.год електроенергії, що
еквівалентно 2,3 тис. тонн умовного палива.
Реалізація програми в частині використання теплової енергії сонця здійснюватиметься в
напрямку виробництва електроенергії за рахунок реалізації інвестиційних проектів. В результаті реалізації
заходу буде впроваджено 1 установка з використанням енергії сонця. Результативний показник ефективності
становитиме 100 тис. гривень на запровадження однієї установки.
Вітроенергетична техніка порівняно з іншими джерелами енергії має наступні переваги:
- низькі питомі трудовитрати на спорудження вітроенергетичних установок, що значно менші, ніж
витрати на будівництво теплових і атомних електростанцій;
- широкий технологічний діапазон прямого використання енергії вітроенергетичних установок
(зокрема, автономність і робота в централізованих мережах, сумісність з іншими джерелами енергії);
- короткі терміни введення потужностей в експлуатацію;
- значно менший шкідливий вплив дії вітроустановок на довкілля (поступається лише
геліоелектростанціям).
У конструкції сучасних вітрових електростанцій (далі-ВЕС) закладені новітні наукові і
експериментальні розробки використання кінетичної енергії вітру, які дозволили досягти високої ефективності,
надійності експлуатації і низької вартості електроенергії, що виробляється.
Основний обсяг будівництва ВЕС здійснюватиметься за рахунок приватних інвестицій (за
умови збереження чинності законодавства про «зелений тариф»).
У результаті реалізації заходу передбачається встановлення
1 установки з
використанням енергії вітру. Результативний показник ефективності становитиме 1000 тис. гривень
на впровадження однієї установки.
Недостатня комфортність, низька енергоефективність значної частини житла, його значний фізичний і
моральний знос потребують вирішення проблеми модернізації і теплової санації, капітальних ремонтів і
реконструкції та одночасно відносять їх до найбільш важливих для економіки країни.
Тепловитрати через огороджуючі конструкції будинків в Україні складають до 70 % всіх загальних
витрат, а в розвинених країнах Західної Європи вони дорівнюють 38-44 %, тобто в 2 рази менше.
Комплекс заходів з підвищення теплової ефективності житлових будинків дозволить знизити на 40 %
тепловитрати.
В умовах постійно зростаючих цін на основні види енергоресурсів та значної зовнішньоекономічної

залежності від постачальників енергоносіїв питання покращення показників енергоефективності та
зменшення споживання енергоресурсів в бюджетних установах набувають особливої актуальності у зв’язку із
нагальною необхідністю економії бюджетних коштів на їх утримання.
За результатами проведеної інвентаризації в бюджетній сфері району потребують
першочергового проведення санаційних робіт
4 будинки загальною площею 980 кв.
метрів.
Проведення санаційних робіт у будівлях бюджетних установ дасть змогу зменшити обсяги бюджетного
фінансування на їх утримання до 50 %.
Враховуючи проблеми розвитку альтернативної енергетики, стан економіки, брак власних коштів
підприємств, недостатню зацікавленість кредитних установ у фінансуванні середньотермінових
капіталовкладень-потреба в залученні коштів із державного бюджету є обов’язковою.
Конкретний набір фінансово-економічних важелів реалізації програми визначається умовами, в яких
вони будуть здійснюватись, станом розвитку окремих підприємств, галузей і економіки країни в цілому,
фінансовими можливостями держави.
Програмою передбачається розміщення інформації щодо питань енергоефективності в засобах масової
інформації, видання друкованих матеріалів щодо популяризації енергоефективності та альтернативних видів
палива.
Програмою передбачається часткове відшкодування частини відсотків кредитів, залучених на
придбання енергоефективного обладнання та матеріалів відповідно до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних
ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. №
1056 (із змінами та доповненнями).
Даний захід передбачається реалізувати за рахунок коштів обласного бюджету відповідно до пункту 3.2
Меморандуму про партнерство у сфері енергоефективності житлових будинків, укладеного в жовтні 2015 року
між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, Тернопільською обласною
державною адміністрацією та Тернопільською обласною радою після розроблення на державному рівні
механізму відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими населенням на впровадження
енергоефективних заходів.
Стан споживання енергоресурсів і результати моніторингу районної комплексної програми на 20102014 роки засвідчили доцільність визначення комплексу заходів, реалізація яких сприятиме оптимізації
паливно-енергетичного балансу району, більш високому технічному рівню постачання та упорядкування рівня
споживання.
Зазначені завдання і заходи сформовані на підставі отриманих від структурних підрозділів
райдержадміністрації, Заліщицької міської ради пропозицій, у яких були визначені конкретні терміни та місця
впровадження заходів, необхідні обсяги та джерела фінансування, розрахунковий економічний ефект від їх
впровадження.
7. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію та контроль за ходом виконання районної комплексної програми енергоефективності та
енергозбереження на 2016-2019 роки покласти на сектор розвитку інфраструктури, транспорту та туризму
районної державної адміністрації.
Звітування про виконання заходів районної комплексної програми енергоефективності та
енергозбереження на 2016-2019 роки розпорядникам коштів проводити щороку до 10 січня та 10 липня
упродовж терміну дії Програми.
Сектору розвитку інфраструктури, транспорту та туризму райдержадміністрації про проведену роботу
щороку до 15 лютого та
15 серпня інформувати районну державну адміністрацію та обласну
державну адміністрацію щороку до 20 лютого та 20 серпня.
Моніторинг виконання Програми проводиться відповідно до показників та за формами, визначеними
Методикою розроблення галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення
споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання, затвердженою
наказом Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України від 17.03.2009 № 33.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми,
здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.
Заступник керуючого справаминачальник відділу організаційної
та кадрової роботи виконавчого апарату
районної ради

М.В. МАКСИМЕЦЬ

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, десята сесія
РІШЕННЯ
від 25 липня 2016 року

м.Заліщики

№ 119

Про внесення змін до районної комплексної програми
соціальної підтримки малозахищених верств населення
«Турбота» на 2016-2020 роки
Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту
населення Лисак Уляни Володимирівни «Про внесення змін до районної
комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення
«Турбота» на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням сесії районної ради від
25 грудня 2015 року №30, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до районної комплексної програми соціальної підтримки
малозахищених верств населення «Турбота» на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням сесії районної ради від 25 грудня 2015 року №30 (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму,
сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності, свободи
слова та інформації.

Голова районної ради

І. П. ДРОЗД

Затверджено
рішенням районної ради
від 25.07.2016 р. №119
ЗМІНИ,
що вносяться до районної комплексної програми «Турбота»
на 2016-2020 роки
1. У розділі 1 «Паспорт програми» в пункті 9 та підпункті 1 пункту 9
цифри і слова «335 тис. гривень» замінити цифрами і словами « 355 тис.
гривень».
2. У розділі 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми» таблицю
«Ресурсне забезпечення програми» викласти в такій редакції:
Ресурсне забезпечення програми
тис. гривень
Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання програми
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
районний бюджет

Етапи виконання Програми
Усього витрат
І
ІІ
на виконання
2016 2017 2018 2019 2020
програми
рік
рік
рік
рік
рік
141
51
51
56
56
355
141

51

51

56

56

355

4. У розділі 6 «Напрямки діяльності та заходи районної комплексної
програми соціальної підтримки мало захищених верств населення «Турбота» на
2016-2020 роки» позицію 2 доповнити пунктом такого змісту:

№
з/п

1

2.

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

2

Матеріальнотехнічне та
фінансове
забезпечення

Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу

3
4
Покращення ефективності роботи
управління соціального захисту
населення
райдержадміністрації
шляхом надання йому фінансової 2016-2020
підтримки
для
придбання
роки
канцелярсько-господарських товарів,
ремонту комп’ютерної техніки та
оргтехніки,
придбання
бланків
особових рахунків одержувачів
допомог та журналів реєстрації, для
забезпечення
своєчасного
та
якісного опрацювання звернень
громадян при оформленні субсидій,
допомог, компенсацій і пільг, тощо;
- з метою здійснення виїзного
обслуговування населення району та
забезпечення доступу незахищених
верств населення до правової
допомоги при оформленні всіх видів
допомог,
компенсацій
пільг,
субсидій, пенсій, тощо за принципом
«єдиного вікна» та відповідно до
цього виїзної роботи «мобільного
соціального
офісу»,
які
функціонують
при
управлінні
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації.

Заступник керуючого справаминачальник відділу організаційної
та кадрової роботи виконавчого апарату
районної ради

Виконавц
і

5
Управлін
ня
соціально
го
захисту
населення
райдержа
дміністра
ції

Джерела
фінансув
а- ння

6

районни
й
бюджет

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість), тис.
гривень, у тому числі:

2016
8

40

І етап
2017
9

-

2018
10

-

Очікуваний результат

ІІ етап
2019
2020
11
12

-

М.В. МАКСИМЕЦЬ

-

13
Поліпшен
ня
ефективн
ості
діяльності
управлінн
я
соціально
го захисту
населення

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, десята сесія
РІШЕННЯ
від 25 липня 2016 року

м.Заліщики

№ 120

Про внесення змін до програми зайнятості
населення Заліщицького району на період до 2017 року
Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту
населення Лисак Уляни Володимирівни «Про внесення змін до програми
зайнятості населення Заліщицького району на період до 2017 року»,
затвердженої рішенням сесії районної ради від 17 липня 2013 року №381,
керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до програми зайнятості населення Заліщицького району
на період до 2017 року затвердженої рішенням сесії районної ради від 17 липня
2013 року №381 (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму,
сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності, свободи
слова та інформації.

Голова районної ради

І. П. ДРОЗД

Затверджено
рішенням районної ради
від 25.07.2016 р. №120
ЗМІНИ,
що вносяться до районної програми зайнятості населення
Заліщицького району до 2017 року
1. Доповнити підрозділ 4 «Сприяння зайнятості громадян, які потребують
соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці»
розділу VІІ «Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості
населення до 2017 року» пунктами 6 і 7 такого змісту:
«6. Вживати заходів щодо сприяння зайнятості та соціальної адаптації
демобілізованих учасників антитерористичної операції, організовувати
професійне навчання для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку
праці.
Виконавцям
цих
заходів
визначити
структурні
підрозділи
райдержадміністрації, Заліщицький районний центр зайнятості, управління
соціального захисту населення та відділ з питань освіти райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування, Заліщицький районний військовий
комісаріат, роботодавці, громадські організації (за згодою).
7. Сприяти набору на військову службу за контрактом осіб з числа
безробітних.
Виконавцям
цих
заходів
визначити
структурні
підрозділи
райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Заліщицький
районний центр зайнятості, Заліщицький районний військовий комісаріат,
громадські організації (за згодою).»

Заступник керуючого справаминачальник відділу організаційної
та кадрової роботи виконавчого апарату
районної ради

М.В. МАКСИМЕЦЬ

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, десята сесія
РІШЕННЯ
від 25 липня 2016 року

м.Заліщики

№ 121

Про надання дозволу на передачу в оренду
приміщення в будівлі поліклініки
Товстенської районної комунальної лікарні
З метою економного використання нерухомого майна спільної власності
територіальних громад, сіл, селища, міста Заліщицького району, збільшення
надходжень до районного бюджету та бюджету лікарні, розглянувши
клопотання головного лікаря Товстенської районної комунальної лікарні,
відповідно до статей 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 2 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань
соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів та власності від
21.07.2016 року, районна рада
вирішила:
1. Надати дозвіл на передачу в оренду приміщення на першому поверсі в
будівлі поліклініки Товстенської районної комунальної лікарні загальною
площею 33.0 кв. м. для зайняття медичною ( стоматологічною) діяльністю.
2. Голові районної ради оголосити конкурс на право оренди вказаного
приміщення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально3 – економічного розвитку, бюджету, фінансів
та власності.

Голова районної ради

І.П.ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, десята сесія
РІШЕННЯ
від 25 липня 2016 року

м.Заліщики

№ 122

Про доповнення Переліку об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селища,
міста Заліщицького району, що підлягають
приватизації у 2015-2018 роках
Відповідно до Законів України «Про приватизацію державного майна»,
«Про приватизацію невеликих державних підприємств ( малу приватизацію),
«Про Державну програму приватизації», керуючись статтями 43,60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням районної ради від
12 листопада 2014 року № 522 «Про програму приватизації обєктів спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району на
2015-2018 роки», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з
питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів та власності від
21 липня 2016 року, районна рада
вирішила:
1. Доповнити Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад
сіл, селища, міста Заліщицького району, що підлягають приватизації у 20152018 роках, пунктом 2 такого змісту: « Гараж №1».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів
та власності.

Голова районної ради

І.П.ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, десята сесія
РІШЕННЯ
від 25 липня 2016 року

м.Заліщики

№ 123

Про надання дозволу на передачу в оренду
частини приміщення в будівлі поліклініки
Заліщицької центральної комунальної районної лікарні
З метою економного використання нерухомого майна спільної власності
територіальних громад, сіл, селища, міста Заліщицького району, збільшення
надходжень до районного бюджету та бюджету лікарні, відповідно до статей
43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 2 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань соціально – економічного
розвитку, бюджету, фінансів та власності від 21.07.2016 року та погодження
Заліщицької центральної комунальної районної лікарні, районна рада
вирішила:
1.Надати дозвіл на передачу
в оренду частини зовнішньої стіни
приміщення на першому поверсі будівлі поліклініки Заліщицької центральної
комунальної районної лікарні загальною площею 01.0 кв. м. для встановлення
платіжного терміналу.
2. Голові районної ради оголосити конкурс на право оренди.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів
та власності.

Голова районної ради

І.П.ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, десята сесія
РІШЕННЯ
від 25 липня 2016 року

м.Заліщики

№ 124

Про передачу приміщення ЗОШ –І ступеня
с.Головчинці церковній громаді
Розглянувши
клопотання отця Петра Стефанишина пароха храму
Успіння Пречистої Богородиці с. Головчинці від 02.05.2016 року № 1,
керуючись статтями 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради
з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів та власності,
погодження відділу з питань освіти Заліщицької районної державної
адміністрації і невикористання будівлі в даний час, районна рада
вирішила:
1.Надати згоду на передачу будівлі загальноосвітньої школи 1 ступеня
с. Головчинці, що належить до спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Заліщицького району церковній громаді храму Успіння
Пречистої Богородиці села Головчинці в безоплатне користування терміном на
три роки для влаштування парафіяльної катихитичної школи.
2.Відділу з питань освіти Заліщицької районної державної адміністрації
провести процедуру приймання – передачі будівлі у порядку, визначеному
чинним законодавством.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів
та власності.
Голова районної ради

І.П.ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, десята сесія
РІШЕННЯ
від 25 липня2016 року

м.Заліщики

№ 125

Про надання дозволу на вилучення земельної ділянки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 4 Закону України «Про оренду землі», статей
92,93,116 Земельного кодексу України, враховуючи клопотання сільської ради
с. Бедриківці та відділу з питань освіти райдержадміністрації від 21.07.2016
року №363 та висновку постійної комісії районної ради з питань освіти,
охорони здоров'я, культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту, соціального
захисту населення, духовності, свободи слова та інформації, районна рада
вирішила:
1. Надати дозвіл на вилучення земельної ділянки (землі загального
користування) загальною площею 0,05 га із земель відділу з питань освіти
райдержадміністрації у користь греко – католицької громади с. Бедриківці на
якій будується храм Архистратига Михаїла.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму, сім’ї,
молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності, свободи слова та
інформації.

Голова районної ради

І.П.ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, десята сесія
РІШЕННЯ
від 25 липня 2016 року

м.Заліщики

№ 126

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки площею 0,1132 га, що надається в оренду ФО-П
Шкільнюк Ніні Михайлівні на території Торськівської сільської ради
Заліщицького району Тернопільської області за межами населеного
пункту
Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки площею 0,1132 га, що надається для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі Шкільнюк Ніні Михайлівні на території
Торськівської сільської ради Заліщицького району Тернопільської області за
межами населеного пункту, розроблену ТзОВ «Галицькі землі» керуючись ст.
23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 11 Земельного кодексу України та
ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
пропозиції постійної комісії районної ради з питань агропромислового
комплексу, земельних відносин, екології та
охорони
навколишнього
природного середовища, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки загальною площею 0,1132 га з кадастровим номером
6122088300:01:001:0795, що надається для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі Шкільнюк Ніні Михайлівні на території Торськівської
сільської ради Заліщицького району Тернопільської області за межами
населеного пункту, що становить 77494, 11 грн. (сімдесят сім тисяч чотириста
дев’яносто чотири гривні 11 коп.).
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин,
екології та охорони навколишнього природного середовища.
Голова районної ради

І.П ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, десята сесія
РІШЕННЯ
від 25 липня 2016 року

м.Заліщики

№ 127

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки площею 0,4880 га, що надається в оренду ФГ
«Прометей» на території Солоненської сільської ради Заліщицького
району Тернопільської області за межами населеного пункту
Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки площею 0,4880 га, що надається в оренду для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва ФГ «Прометей» на території
Солоненської сільської ради Заліщицького району Тернопільської області за
межами населеного пункту, розроблену ТзОВ «Галицькі землі» керуючись ст.
23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 11 Земельного кодексу України та
ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
пропозиції постійної комісії районної ради з питань агропромислового
комплексу, земельних відносин, екології та
охорони
навколишнього
природного середовища, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки загальною площею 0,4880 га з кадастровим номером
6122087800:01:001:0799, що надається в оренду для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва (для обслуговування не житлового
приміщення-зерноскладу) ФГ «Прометей» терміном на 49 (сорок дев’ять) років
на території Солоненської сільської ради Заліщицького району Тернопільської
області за межами населеного пункту, що становить 204916, 28 грн. (двісті
чотири тисячі дев’ятсот шістнадцять гривень 28 коп.).
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин,
екології та охорони навколишнього природного середовища.
Голова районної ради

І.П ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, десята сесія
РІШЕННЯ
від 25 липня 2016 року

м.Заліщики

№ 128

Про затвердження розпоряджень
голови районної ради та голови райдержадміністрації
Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
затвердити розпорядження голови районної ради № 47-од від 24.06.2016 року
та розпорядження голови райдержадміністрації № 209-од від 26.04.2016 року,
№ 286-од від 24.06.2016 року, які були прийняті в міжсесійний період.

Голова районної ради

І. П. ДРОЗД

