
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ХІV сесії Заліщицької районної ради 

сьомого скликання 

1. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 25 грудня 

2015 року № 27 « Про районний бюджет на 2016 рік». 

2. Про хід виконання районної програми соціального захисту дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах за 2016 рік. 

3. Про районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки. 

4. Про  внесення змін до  районної програми підтримки осіб, які брали 

участь в  антитерористичній  операції  та членів, сімей  загиблих  під  час  

проведення  антитерористичної  операції,  на 2015-2019 роки. 

5. Про внесення змін до районної комплексної програми соціальної 

підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2016-2020 роки. 

6. Про хід виконання районної програми підтримки і розвитку редакції 

Заліщицької районної газети «Колос» за 2016 рік. 

7. Про районну програму підтримки і розвитку редакції Заліщицької 

районної газети «Колос» на 2017 рік. 

8. Про хід виконання програми комунального підприємства «Заліщицьке 

туристичне бюро» за 2013-2015 роки. 

9. Про програму розвитку районного комунального підприємства 

«Заліщицьке туристичне бюро» на 2017-2020 роки. 

10. Про внесення змін до Статуту Заліщицького районного комунального 

«Фізкультурно-спортивного товариства «Колос». 

11. Про призначення Тракало О.Й. директором комунального підприємства 

«Заліщицька районна централізована бібліотечна система». 

12. Про внесення змін до Статуту Заліщицького районного комунального 

підприємства «Заліщицький районний будинок народної творчості». 

13. Про внесення змін до Статуту Заліщицького районного комунального 

краєзнавчого музею. 

14. Про передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міста Заліщицького району у комунальну власність територіальної громади 

Новосілківської сільської ради нерухомого майна. 

15. Про затвердження Порядку продажу об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району шляхом викупу, 

на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за 

конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. 



16. Про відчуження включеного в програму приватизації нежилого 

приміщення автогаражу №VІІ, розташованого по вулиці Ольжича,5А у м. 

Заліщики шляхом продажу за конкурсом.  

17. Про відчуження включеного в програму приватизації нежилого 

приміщення автогаражу №1, розташованого по вулиці Ольжича,5А у м. 

Заліщики шляхом продажу за конкурсом . 

18.  Про продовження дії договору оренди нерухомого майна №15 від 

22.12.2011 року. 

19.  Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

водного фонду площею 27719 кв. м., що надається в оренду ФО-П Барчуку С.О. 

на території Нирківської сільської ради Заліщицького району Тернопільської 

області. 

20.  Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

водного фонду площею 18745 кв. м., що надається в оренду ФО-П Барчуку С.О. 

на території Нирківської сільської ради Заліщицького району Тернопільської 

області. 

21.  Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій 

оцінці земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності,  що перебуває в оренді Розлуцького М.В. з метою поновлення 

договору оренду на території Дунівської сільської ради Заліщицького району 

Тернопільської області. 

22.  Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій 

оцінці земельної ділянки несільськогосподарського призначення державної 

власності, для подальшого продажу права оренди на неї на земельних торгах, 

площею 10,0000 га, яка розташована за межами населеного пункту на території 

Городоцької сільської ради Заліщицького району Тернопільської області. 

23.  Про погодження отримання спеціального дозволу на користування 

надрами з метою видобування будівельного піску в Головчинському родовищі 

пісків на території Головчинської сільської ради Заліщицького району 

Тернопільської області. 

24.  Про затвердження розпоряджень голови районної ради та голови 

райдержадміністрації. 

25. Про затвердження Статуту  Заліщицької районної дитячо-юнацької 

спортивної школи (ДЮСШ) у новій редакції. 

26. Про передачу автомобіля УАЗ – 3962 військовій частині польова пошта 

В0259.             

27. Різне.  

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 163 

 

Про хід виконання районної програми соціального  

захисту дітей-сиріт, позбавлених батьківського  

піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах за 2016 рік 

 

Розглянувши виконання районної програми  соціального захисту  

дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах за 2016 рік, районна рада  

 

вирішила: 

 

 1. Інформацію начальника служби в справах дітей Заліщицької 

райдержадміністрації Кондуба І.І. взяти до відома. 

2. Службі в справах дітей Заліщицької райдержадміністрації: 

2.1. Забезпечити своєчасне виявлення та внесення   інформації в Єдину 

інформаційну аналітичну систему  «Діти» про дітей - сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

2.2.  Проводити систематичний аналіз матеріального становища дітей, які 

перебувають під опікою, умов їх утримання і виховання.  

2.3. Тримати на контролі додержання опікунами взятих на себе зобов’язань по 

опіці над дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

 2.4. Відповідно до розроблених заходів здійснювати методичне 

забезпечення роботи органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування щодо здійснення ними своїх повноважень по соціальному 

захисту дітей – сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування. 

3.  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, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 164 

 

      Про районну програму забезпечення житлом дітей – сиріт  

      і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб  

      з їх числа на 2017- 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 районну програму забезпечення житлом дітей – сиріт і        

дітей,  позбавлених батьківського піклування, та осіб  з їх числа на 2017-2019    

роки, 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 14.12.2016 № 164 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА 

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки 
 

1. Паспорт програми 

 
1. Ініціатор розроблення програми Служба у справах дітей районної державної 

адміністрації 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 09 листопада 2016 року № 643-

од ―Про проект обласної програми забезпечення 

житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 

2017-2019 роки‖ 

3. Розробник програми Служба у справах дітей районної державної 

адміністрації 

4. Співрозробники програми - 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Служба у справах дітей районної державної 

адміністрації  

6. Учасники програми Служба у справах дітей районної державної 

адміністрації 

 7. Термін реалізації програми 2017-2019 роки 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми  

Районний, міський, селищний, сільські бюджети   

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

у тому числі: 

1800,0 тис. гривень 

 

 

 

1) коштів обласного бюджету 

  

- 

2) коштів міського, селищного, 

сільських та районного бюджетів   

1800,0 тис. гривень 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

 

Районна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки (далі – Програма), розроблена відповідно до 

пункту 16.6 рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 ―Про 

основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в 

Україні‖, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 06.12.2015 № 

1092 та з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР, 

Закони України ―Про місцеве самоврядування в Україні‖,  ―Про місцеві державні 

адміністрації‖, ―Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-



сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування‖, ―Про житловий фонд соціального 

призначення‖, ―Про охорону дитинства‖; Указ Президента України від 16 грудня 2011 року    

№ 1163/2011 ―Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні‖; постанови 

Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 219 ―Про встановлення тимчасових 

мінімальних норм забезпечення соціальним житлом‖; від 23 липня 2008 року № 682 ―Деякі 

питання реалізації Закону України ―Про житловий фонд соціального призначення‖, від 24 

вересня 2008 р. № 866 ―Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини‖, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 02 жовтня 2015 року № 252 ―Про прогнозні 

середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України 

на 2016 рік‖ та інші нормативно-правові акти, спрямовані ні соціальний захист дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.   

Питання захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема 

житлових та майнових прав, розвитку сімейних форм виховання, подолання дитячої 

безпритульності і бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі 

визначено пріоритетними завданнями соціально-економічного  розвитку району.  

Станом на 01 листопада 2016 року на первинному обліку служби у справах дітей районної 

державної адміністрації перебувало 45  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

36 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються у родинах 

опікунів та піклувальників. 

На сьогодні в районі функціонує 5 прийомних сімей, в яких виховується   5 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 3 дітей даної категорії виховуються в дитячих 

будинках сімейного типу створених на базі сімей з інших районів нашої області. 

Із загального числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 4 дітей 

володіють житлом на правах власності, за 36 дітьми закріплене право користування, але 

часто це житло опікунів, і фактично діти мають право користуватись ним лише до 18 років, 

або житло батьків, позбавлених батьківських прав, куди діти повернутись не зможуть.  

З державного, міського та районного бюджетів на вирішення  житлових питань дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, кошти не виділялись. 

Програма передбачає також вжиття ряду інших заходів щодо дотримання житлових прав 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 

3. Визначення мети програми 

 

Метою програми є поступове розв’язання проблеми забезпечення упорядкованим житлом 

дітей-сиріт, і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа після 

завершення терміну перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках 

сімейного типу, прийомних сім’ях  та сім’ях піклувальників, а також після закінчення ними 

навчання у вищих навчальних закладах. 

Виконання Програми дозволить підвищити рівень захищеності дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують поліпшення 

житлових умов, реалізувати їх конституційні права на отримання житла відповідно до 

чинного законодавства. 

Реалізація мети відповідає головним пріоритетам програми соціально-економічного та 

культурного розвитку району на середньострокову перспективу. 

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів реалізації положень програми 

 Шляхи і засоби реалізації положень Програми: 

 - ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування; 

 - вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 



 - упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

 - вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом та ведення відповідного 

обліку; 

 - забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

яким виповнилось 18 років та осіб з їх числа шляхом придбання, будівництва житла 

органами місцевого самоврядування;  

          - вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у яких відсутнє житло на облік громадян, які мають право на отримання 

соціального житла;   

 - формування органами місцевого самоврядування житлового фонду соціального 

призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, 

можуть також залучатись кошти з інших джерел відповідно до чинного законодавства. Обсяг 

фінансування може уточнюватись щороку, виходячи з можливостей районного бюджету.  

Строк виконання Програми: 2017-2019 роки. 

Ресурсне забезпечення програми 

тис. гривень 

Орієнтований обсяг 

коштів, які пропонується 

залучити на виконання 

Програми      

Усього витрат 

на  виконання 

програми 

У тому числі за роками 

2017 2018 2019 

Обсяг ресурсів, усього, у 

тому числі: 

1800 600 600 600 

Обласний бюджет  - - - - 

Районний, міський, 

селищний та сільські  

бюджети 

1800 600 600 600 

 

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники 

 

Основні завдання та заходи Програми: 

        - ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування; 

       - вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

          - упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

          - вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом; 

          - ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення; 

          - формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа; 

           - захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

         У результаті виконання Програми буде забезпечено:  

         - ведення персоніфікованого реєстру житла та нерухомого майна, яке належить дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; 



       - збереження права власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на житло; 

          - щорічне проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у 

власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оцінки вартості 

упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог. 

Відповідно до потреби складання проектно-кошторисної документації на проведення таких 

робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог; 

          - реконструкцію чи капітальний ремонт житла (підготовка житла для вселення), до 

якого будуть повертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після 

завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку 

сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими 

дітьми; 

         - визначення потреб у забезпеченні соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, формування бюджетних намірів 

для вирішення цього питання; 

      - вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік 

громадян, які мають право на отримання соціального житла; 

      - добудову житлових будинків незавершеного будівництва з високим ступенем 

будівельної готовності та придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних 

житлових будинках або на вторинному ринку; придбання для родинних груп житлових 

будинків; реконструкцію існуючих житлових будинків та переобладнання нежилих будинків 

у жилі; передачу до житлового фонду соціального призначення комунальної власності 

житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому порядку 

безхазяйним або відумерлим; 

        - запобігання незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування 

яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування. 

         Основні результативні показники програми: 

         1) виготовлення правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності 

на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають в 

інтернатних закладах (у разі потреби); 

         2) реконструкція чи капітальний ремонт житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть повертатись до нього після 

перебування у відповідних закладах для таких дітей або після завершення терміну 

піклування над такими дітьми (у разі потреби); 

 3) добудова житлових будинків незавершеного будівництва з високим ступенем 

будівельної готовності та придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних 

житлових будинках або на вторинному ринку для забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа(у разі потреби); 

4) придбання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 

числа житлових будинків, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб та 

земельних ділянок, на яких вони розміщені (у разі потреби). 



 

6. Напрями діяльності та заходи  районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні  

завдання) 

Перелік заходів  

програми 

С
тр

о
к
 в

и
к
о
н

ан
н

я
 

за
х
о
д

у
 (

р
о
к
и

) 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування   

(тис. грн) 

Очікуваний 

результат 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 

1. Ведення обліку 

нерухомого 

майна, право 

власності на яке 

мають діти-

сироти та діти, 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

1. Ведення реєстру 

нерухомого майна 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

2017- 

2019 

служба у справах 

дітей районної 

державної  

адміністрації  

без 

залучення 

бюджетних 

коштів   

- - - наявність бази 

даних щодо 

належного дітям-

сиротам та дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування, 

нерухомого 

майна    

2. Встановлення опіки 

над житлом та майном, 

право власності на яке 

мають діти-сироти та 

діти, позбавлені бать-

ківського піклування, 

та контроль за станом 

виконання опікунами 

обов’язків щодо його 

належного збереження 

2017- 

2019 

служба у справах 

дітей районної 

державної  

адміністрації 

без 

залучення 

бюджетних 

коштів 

- - - забезпечення 

збереження та 

використання 

нерухомого 

майна, яке 

належить дітям-

сиротам та дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування    

3.Сприяння виготов-

ленню правовстанов-

2017-

2019 

служба у справах 

дітей районної 

районний  

бюджет  

50 50 50 запобігання 

дитячій 



люючих документів на 

житло та майно, право 

власності на яке мають 

діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківсь-

кого піклування, які 

перебувають в інтернат 

них закладах   

державної  

адміністрації 

безпритульності 

шляхом 

закріплення  

права власності 

на житло та 

майно        

2. Вивчення 

технічного стану 

житлових 

приміщень, що 

знаходяться у 

власності дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування   

1. Створення комісій та 

проведення 

обстеження стану 

житлових примі-щень, 

що знаходяться у 

власності дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

піклуван-ня,  та оцінка 

вартості 

упоряджувальних 

робіт з урахуванням 

встановлених 

санітарних і технічних 

вимог 

2017- 

2019 

служба у справах 

дітей районної 

державної  

адміністрації 

без 

залучення 

бюджетних 

коштів 

- - - вивчення стану 

нерухомого 

майна, яке 

належить дітям-

сиротам та дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування, та 

визначення 

потреби у 

фінансових та 

матеріальних  

ресурсах  

2. Складання проектно-

кошторисної 

документації на  

проведення 

упоряджувальних 

робіт з урахуванням 

встановлених 

санітарних і технічних 

вимог 

2017-

2019 

Місьсільвиконкоми Визначається 

відповідно 

до потреби 

- - - підготовка до 

проведення 

ремонтних робіт 

житла, яке 

належить  дітям-

сиротам та дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування 

3. Упорядкування 

житла, що 

1. Реконструкція чи 

капітальний ремонт 

2017-

2019 

місьсільвиконкоми місцеві 

бюджети 

100 100 100 підготовка житла, 

яке належить 



знаходиться у 

власності дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування   

житла, що знаходиться 

у власності дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування,  які у 

наступному році 

будуть повертатись до 

нього після 

завершення 

перебування у 

відповідних закладах 

для таких дітей, 

дитячому будинку 

сімейного типу, 

прийомній сім’ї або 

після завершення 

терміну піклування над 

такими дітьми 

дітям-сиротам та 

дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування, для 

вселення 

власників  

 

4. Вивчення потреб 

у забезпеченні 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та 

осіб з їх числа  

упорядкованим 

соціальним 

житлом 

1. Аналіз контингенту 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, які у 

наступному році 

завершують 

перебування у 

відповідних закладах 

для таких дітей, 

дитячому будинку 

сімейного типу, 

прийомній сім’ї або 

завершується термін 

піклування над такими 

дітьми щодо наявності 

2017-

2019 

служба у справах 

дітей районної 

державної  

адміністрації 

без 

залучення 

бюджетних 

коштів 

- - - визначення 

потреби у 

забезпеченні 

житлом  

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

створення банку 

даних щодо 

потреб дітей 

даної категорії в 

забезпеченні їх 

житлом   



чи відсутності у них 

права на житло та 

визначення потреб у 

забезпеченні їх 

соціальним житлом 

2. Аналіз контингенту 

осіб з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

завершують у 

наступному році 

навчання у 

професійно-технічних, 

вищих навчальних 

закладах І-ІУ рівня 

акредитації, строкову 

службу у Збройних 

Силах України або 

повертаються з 

установ, де відбувають 

покарання у вигляді 

позбавлення волі, 

щодо наявності чи 

відсутності у них права 

на житло та 

визначення потреб у 

забезпеченні їх 

соціальним житлом 

2017-

2019 

служба у справах 

дітей районної 

державної  

адміністрації 

без 

залучення 

бюджетних 

коштів 

- - - визначення 

потреби у 

забезпеченні 

житлом осіб з 

числа дітей-сиріт 

та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

створення банку 

даних щодо 

потреб осіб даної 

категорії у 

забезпеченні їх 

житлом   



5. Ведення обліку 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та 

осіб з їх числа, 

які мають право 

на отримання 

житла із 

житлового фонду 

соціального 

призначення 

1.Вирішення питання 

про взяття дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

піклуван-ня, у яких 

відсутнє житло, або 

якщо повернення до 

нього неможливе, на 

облік громадян, які 

мають право на 

отримання соціального 

житла 

2017-

2019 

місьсільвиконкоми без 

залучення 

бюджетних 

коштів 

- - - забезпечення 

дотримання 

права дітей-сиріт 

та дітей, 

позбавлених 

батьківського, 

піклування,  які 

не мають житла  

на отримання 

соціального 

житла  

2. Введення обліку 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з їх 

числа, які мають право 

на отримання 

соціального житла 

2017-

2019 

служба у справах 

дітей районної 

державної  

адміністрації 

без 

залучення 

бюджетних 

коштів 

   захист житлових 

прав дітей-сиріт 

та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування  

6. Формування 

житлового фонду 

соціального 

призначення для 

забезпечення 

потреб дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та 

осіб з їх числа  

1. Добудова 

незавершених 

будівництвом 

житлових будинків з 

високим ступенем 

будівельної готовності; 

Придбання житла у 

введених в 

експлуатацію 

багатоквартирних 

житлових будинках 

або на вторинному 

ринку 

2017-

2019 

місьсільвиконкоми місцеві 

бюджети 

150 150 150 надання житла  

 дітям-сиротам та  

дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування 

 (з розрахунку по  

22 кв. м на одну 

дитину) 

 

 



2. Придбання для 

родинних груп 

житлових будинків, що 

перебувають у 

власності фізичних або 

юридичних осіб та 

земельних ділянок, на 

яких вони розміщені.  

2017-

2019 

місьсільвиконкоми місцеві 

бюджети 

300 300 300 надання житла  

дітям 

(з розрахунку по  

22 кв. м на одну 

дитину) 

  

3 .Реконструкція 

існуючих жилих 

будинків, а також 

переобладнання 

нежилих будинків у 

жилі 

2017-

2019 

місьсільвиконкоми визначається 

відповідно 

до потреби 

- - - створення фонду 

соціального 

житла для дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

4. Передача в 

комунальну власність 

житла, вилученого на 

підставі судових 

рішень або визнаного в 

установленому 

законом порядку 

безхазяйним або 

відумерлим 

2017-

2019 

місьсільвиконкоми  - - - створення фонду 

соціального 

житла для дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

7. Захист житлових 

та майнових прав 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

1.Взяття дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з їх 

числа на облік 

громадян, які 

потребують 

поліпшення житлових 

умов 

2017-

2019 

місьсільвиконкоми без 

залучення 

бюджетних 

коштів 

- - - захист житлових 

прав дітей-сиріт 

та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 



2.Забезпечення у разі  

надання дитині статусу 

дитини, позбавленої 

батьківського 

піклування, та 

наявності у такої 

дитини права власності 

на житло чи права 

користування 

житловим 

приміщенням батьків, 

забезпечити звернення 

до нотаріуса за місцем 

розташування житла  

щодо накладання 

заборони на його 

відчуження 

2017-

2019 

служба у справах 

дітей районної 

державної  

адміністрації 

без 

залучення 

бюджетних 

коштів 

- - - забезпечення 

контролю за 

збереженням  

нерухомого 

майна яке 

належить дітям-

сиротам та дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування, на 

праві 

користування чи 

праві власності     

  



 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

 Координацію з виконання Програми здійснює служба у справах дітей 

райдержадміністрації. 

 Контроль за станом дотримання житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа, цільовим та  ефективним використанням коштів 

здійснює районна державна адміністрація та виконкоми органів місцевого самоврядування.  

   Виконавці, зазначені у Програмі, щороку до 05 січня та 05 липня, упродовж терміну 

реалізації Програми, інформують службу у справах дітей райдержадміністрації про хід 

реалізації заходів. 

  Служба у справах дітей райдержадміністрації про хід виконання заходів Програми 

інформує районну державну адміністрацію до 10 січня та 10 липня протягом терміну її 

реалізації. 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                           П.М.Мирончук                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 165 
 

 

Про  внесення змін до  районної програми підтримки осіб, які брали 

участь в  антитерористичній  операції  та членів, сімей  загиблих  під  час  

проведення  антитерористичної  операції,  на 2015-2019 роки 
 

 

      Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43  Закону України «Про  місцеве 

самоврядування в Україні», районна рада 

 

                                                    вирішила: 

  

  1. Внести зміни  до районної програми підтримки осіб, які брали участь у 

антитерористичній операції та членів сімей, загиблих під час проведення 

антитерористичної операції, на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням сесії 

районної ради від 25 травня 2015 року №591, згідно додатку. 

 

      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 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Додаток 

                                                                       до рішення районної ради  

                                                                       від 14.12.2016 № 165 
 

 

 ЗМІНИ, 

що вносяться до районної програми підтримки осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції, та  членів сімей загиблих під час  проведення 

антитерористичної операції, на 2015-2019 роки 

 

 

1.  У розділі 1 Паспорт програми в пункті 9 та підпункті  1 пункту 9 ―суму 938,5 

тис. гривень.‖ замінити на  ―суму 1109,5 тис. гривень.‖  

        2. У розділі 4 Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання  проблеми, 

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми: 

         1) Другий абзац викласти у такій редакції: «Реалізацію програми 

планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету в сумі 1109,5 тис. 

гривень, зокрема на І етапі – 560,5 тис. гривень, на ІІ етапі – 549 тис.гривень.». 

         2)  Таблицю Ресурсне забезпечення програми викласти у такій редакції: 

 

Ресурсне забезпечення програми  

                                                                                                                   тис. гривень  

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання програми 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми   

І ІІ 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 

      

районний бюджет 67,5 219,5 273,5 274,5 274,5 1109,5 

 

   

  3.  Розділ 6 Напрямки діяльності та заходи  районної програми 

підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей 

загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки  

доповнити пунктом 4,  виклавши у такій редакції: 



 

 

 

 

 
 

з/п 
Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува- 

ння В
сь

о
го

 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому числі: 
Очікуваний 

результат 
І етап ІІ етап 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4. 

Соціальний 

захист 

учасників-

добровольців 

антитерорист

ичної 

операції   

 Забезпечити надання пільг 

на оплату житлово-

комунальних послуг у 

розмірі 75% в межах 

соціальних норм для 

учасників-добровольців 

антитерористичної операції, 

які проживають на території 

району.  

постійно 

Фінансове 

управління, 

управління 

соціального 

захисту населення 

райдержадміністра-ції 

районний 

бюджет 

171 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 57 57 

Покращення 

матеріального 

становища 

учасників-

добровольців 

антитерористичн

ої операції, які 

проживають на 

території району. 

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                                       П.М.Мирончук      

                                                                                                           



 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

                                                                  
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня  2016 року           м.Заліщики                                №  166 

 

 

Про внесення змін до районної 

комплексної програми соціальної  

підтримки малозахищених верств 

населення «Турбота» на 2016-2020 роки 

 

      

      Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43  Закону України «Про  місцеве 

самоврядування в Україні», районна рада 

 

вирішила: 

  

  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, згідно додатку. 

 

     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 
 

 

 

 

                                                                              

 

                                                                             



 

 

 

                                                                             Додаток 

                                                                       до рішення районної ради  

                                                                       від 14.12.2016 № 166 

 

 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 «355 тис. гривень» замінити цифрами і словами « 510 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 

Етапи виконання Програми 
Усього витрат 

на виконання 

програми   

І ІІ 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 

136 91 91 96 96 510 

районний бюджет 136 91 91 96 96 510 

 

3.  Розділ 6 «Напрямки діяльності та заходи районної комплексної програми 

соціальної підтримки мало захищених верств населення «Турбота» на 2016-

2020 роки» позицію 2 викласти у такій редакції:  

  



 

 

 

 

 
№ 

з/п 
Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансув

а- ння 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі: 
Очікуваний 

результат 
І етап ІІ етап 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріально-

технічне та 

фінансове 

забезпечення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення ефективності  

роботи управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації шляхом 

надання йому фінансової 

підтримки для придбання 

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 

2016-2020 

роки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районний 

бюджет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліпшення 

ефективності 

діяльності 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   «єдиного вікна» та відповідно до 

цього виїзної роботи 

«мобільного соціального офісу», 

які функціонують при 

управлінні соціального захисту 

населення райдержадміністрації.   

 

  

 

       

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                                                                                                 П.М.Мирончук                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 167 

 

Про хід виконання районної програми підтримки  

і розвитку редакції Заліщицької районної газети 

«Колос» за 2016 рік 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії районної 

ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та власності 

від 12 грудня 2016 року, районна рада  

вирішила: 

 

1. Інформацію  редактора районної газети « Колос» Дяків О.І «Про хід 

виконання районної програми підтримки і розвитку редакції Заліщицької 

районної газети «Колос» за 2016 рік», засновниками якої є районна рада, 

районна державна адміністрація, міська рада та трудовий колектив редакції, 

затвердженої рішенням 4 сесії районної ради 7 скликання  від 25 грудня 2015 

року №31», взяти до відома. 

 

2. Контроль за виконанням цього 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, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 168 

 

Про районну програму підтримки і розвитку редакції 

Заліщицької районної газети «Колос» на 2017 рік 

 

 Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про    

 місцеве    самоврядування в Україні», районна рада  

 

вирішила: 

 

1.Затвердити   районну програму підтримки і розвитку редакції 

Заліщицької районної газети «Колос» на 2017 рік, додається. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                        Рішенням районної ради 

                                 від 14.12.2016 № 168 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА 

підтримки і розвитку редакції Заліщицької районної  

газети «Колос» на 2017 рік 
 

І. Загальні  положення 
 

Редакція Заліщицької районної газети «Колос» діє на правах юридичної особи, має власний 

баланс і здійснює необхідні для виконання покладених на неї функцій господарські і 

фінансові операції, має розрахунковий рахунок у банківських установах. 

Редакція веде творчо-виробничу, господарську та іншу діяльність, яка не суперечить чинному 

законодавству. 

Необхідність розроблення і прийняття Програми зумовлена актуальністю реалізації 

державної політики у сфері мас-медійного забезпечення суспільства, створення сприятливих 

умов для систематичного виходу у світ друкованого періодичного видання – Заліщицької 

районної газети «Колос» –  з метою задоволення потреб населення району, а також 

підприємств, установ і організацій в суспільно-політичній, економічній, культурологічній, 

просвітницькій, екологічній та іншій інформації. 

Районна газета «Колос», заснована в 1940 році, завдяки конкретним творчим напрацюванням 

забезпечує в повному обсязі висвітлення, накреслюючи перспективи на майбутнє, напрямків 

діяльності державних органів влади та органів місцевого самоврядування з усіх насущних 

питань життєдіяльності району, інформує про роботу галузей народно-господарського 

комплексу, про участь жителів району в антитерористичній операції, волонтерський рух, 

допомогу Збройним силам України, а також про політичне, культурно-духовне життя краю. 

Щодо різноаспектних питань політичного життя у газеті публікують свої матеріали у 

відповідних рубриках («Політичне життя», «Позиція», «Думки з приводу», «Точка зору» та 

ін.) представники політичних партій, громадських організацій, які діють на теренах району. 

Публікуються виступи державних, політичних і громадських діячів, видатних людей краю 

(«Актуальне інтерв’ю», «Пряма мова», «Із перших уст», «Люди твої, Наддністров’я» та ін.), 

що забезпечує реалізацію виданням принципів гласності і прозорості в інформаційному 

просторі.  

У «Колосі» запроваджено і діє принцип тематично-комплексного подання матеріалів. Увазі 

читачів представлене розмаїття рубрик, які визначають тематичну палітру газети, її каркас, 

що  забезпечує як системність, так і послідовність у відображенні подій і фактів, дозволяє 

дати їм певну аналітичну оцінку на шпальтах газети.  

Газета формується з журналістських доробків та матеріалів активних дописувачів. Це 

допомагає впливати на формування суспільної думки щодо того чи іншого питання, явища 

чи проблеми. Журналісти привертають увагу влади і громадськості до актуальних проблем 

сьогодення, формуючи громадську думку, утверджуючи високу духовність і мораль. Газета 

виходить раз у тиждень, і редакція намагається подавати, в першу чергу, оперативні 

матеріали, тобто подійного характеру. Часопис успішно співпрацює з позаштатними 

кореспондентами, яких хвилюють і політичні, і соціальні, і побутові, і морально-етичні 

проблеми, а також  співпрацює з усіма установами, підприємствами та організаціями району, 

оскільки без такої співпраці неможливе творення районного видання. Нерідко читачі 

підказують цікаві теми з життя сіл, селища, міста, колективів. Активні дописувачі газети – 

освітяни, медики, держслужбовці, волонтери, працівники культури, спеціалісти соціальної 

сфери  та інших галузей.  

Редакція газети «Колос» творчо співпрацює з дирекцією районного радіомовлення, 



 

 

 

обласними газетами «Свобода» і «Вільне життя», районними газетами Тернопілля. 

Відбувається взаємообмін творчими думками, публікаціями, періодично анонсуються 

ключові матеріали газети по районному радіомовленню. 

 

ІІ. Мета і завдання програми, очікувані результати її виконання 

 

Мета цієї Програми полягає у створенні відповідних фінансово-економічних передумов для 

належного функціонування редакції Заліщицької районної газети «Колос» у творчому плані 

щодо організації, підготовки і публікації інформаційних матеріалів, для формування і випуску 

друкованого періодичного видання, а також щодо фінансово-технічного забезпечення 

взаємодії редакції районної газети «Колос» із друкарським підприємством, зокрема ТОВ 

«Буковинський видавничий дім» (м. Чернівці), Центральним відділенням поштового зв’язку 

м.Заліщики, Центром поштового зв’язку № 6, Тернопільською дирекцією Українського 

державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», які виконують функціональні 

обов’язки щодо друкування, передплати і розповсюдження видання на території 

Заліщицького району і Тернопільської області. 

Основними завданнями Програми є: 

– організація і регулярний випуск районної газети «Колос» для населення, а також 

підприємств, установ  і організацій Заліщицького району та подача окремих друкованих і 

фотоматеріалів (через телефонний зв'язок, факс, електронну пошту) для використання 

обласними періодичними виданнями та Інтернет-ресурсами; 

– висвітлення державної політики в соціальній, економічній, воєнній, правовій, 

культурній, духовній, екологічній та інших сферах життя суспільства; 

– інформування про діяльність Заліщицької районної ради, Заліщицької 

райдержадміністрації, Заліщицької міської ради, органів місцевого самоврядування, 

сприяння їм у реалізації завдань державного будівництва, розвитку економіки й культури, 

життєзабезпеченні району; 

– налагодження тісної співпраці журналістів «Колоса» з відповідальними 

працівниками райдержадміністрації, районної та міської рад задля постійного об’єктивного 

висвітлення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування; 

– залучення депутатів місцевих рад різних рівнів до широкого обговорення проблем 

місцевого самоврядування і депутатської діяльності; 

– висвітлення діяльності громадських організацій і політичних партій; 

– об’єктивний аналіз роботи господарських структур краю різних форм власності, 

індивідуального сектору економіки району, розвитку малого і середнього приватного 

підприємництва, викриття причин, що заважають їхньому розвитку; 

– моніторинг і прогноз соціально-економічного розвитку району із залученням фахівців 

фінансового управління РДА, податкової служби району, управління статистики, керівників 

та економістів підприємств різних форм власності, депутатів, представників політичних 

партій та громадських організацій;  

– висвітлення питань участі жителів Заліщицького району в АТО, волонтерського руху, 

допомоги населення Збройним силам України, вшанування пам’яті жителів району, які 

віддали життя за незалежність України, а також інформування щодо мобілізаційних процесів, 

безпеки життя людей; 

– популяризація нових форм господарювання, передусім тих, які базуються на застосуванні 

новітніх економічних моделей, інноваційних та енергозберігаючих технологій; 

– вчасне інформування юридичних та фізичних осіб стосовно новин у регуляторній політиці 

та податковому законодавстві, юридична консультація для малого та середнього бізнесу; 

– організація правового всеобучу населення, висвітлення проблем, що стосуються 

дотримання прав і свобод людини, забезпечення законності та охорони громадського 

порядку; 

– всебічне обговорення проблем освіти та науки, популяризація нових форм навчання та 



 

 

 

виховної роботи, аналіз шляхів реформування та змісту шкільної освіти; 

– постійна увага соціальному захисту людей; аналіз проблем зайнятості, медичного 

обслуговування, пенсійного забезпечення, допомоги малозабезпеченим та громадянам із 

обмеженими фізичними можливостями. Популяризація благодійності та меценатства; 

– висвітлення актуальних питань молодіжної політики, залучення молоді до широкого 

обговорення молодіжних проблем, формування почуття патріотизму в молодіжному 

середовищі, пропаганда здорового способу життя. 

Виконання Програми дозволить: 

– забезпечити вільний конституційний доступ громадян, юридичних осіб і державних органів 

до інформації про події та явища в галузі політики, економіки, культури, а також у 

соціальній, екологічній та інших сферах; 

– розповсюджувати офіційні повідомлення, роз'яснення рішень органів державної влади та 

місцевого самоврядування; 

– задовольняти інформаційні потреби громадян, юридичних осіб і державних органів 

для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій; 

–  популяризувати історичне минуле Заліщанщини, народознавчу і культурну спадщину 

Наддністров’я, творчість митців краю, кращих художніх колективів; 

– забезпечувати високий професійний рівень друкованих матеріалів; 

– об’єктивно висвітлювати факти і події, надавати сторінки газети жителям району 

для висловлення різних думок, міркувань, суджень; 

– вивчати громадську думку про роботу редакції Заліщицької районної газети 

«Колос». 

ІІІ. Фінансування 

Фінансування Програми для діяльності редакції Заліщицької районної газети «Колос» 

планується за рахунок коштів районного і міського бюджету, згідно чинного законодавства: 

Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про інформацію», «Про 

друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», а також відповідно до Статуту 

редакції Заліщицької районної газети «Колос», затвердженого чотирнадцятою сесією 

Заліщицької районної ради п’ятого скликання 4 квітня 2008 року. 

 

IV. Заходи щодо виконання програми на 2017 рік 

1. Висвітлення діяльності органів державної влади  

та органів місцевого самоврядування 

 

Підготовка і публікація матеріалів із сесій районної ради, її президій і комісій, про роботу 

колегій райдержадміністрації. Зв’язки влади з громадськістю представляти у висвітленні 

«прямих ліній». Про питання, що вирішуються на прийомах громадян, вести мову у 

матеріалах під рубриками (згідно змісту публікації): «У райдержадміністрації», «Зв’язки з 

громадськістю», «Державна служба», «На теми дня», «Народ і влада». Про діяльність влади 

готувати публікації під рубриками: «Діалог із владою», «Актуальне інтерв’ю», «Із життя 

рад», «Місцеве самоврядування», «Ради за роботою», «Трибуна депутата», «Депутат – на 

виборчому окрузі», «Трибуна сільського голови», «Соціально-економічний розвиток 

району», «У дзеркалі статистики». Постійно приділяти увагу питанням і проблемам 

наповнення бюджетів усіх рівнів, а також висвітлювати інші фінансові питання у рубриках 

«Фінанси», «Податкове планування», «Податки і ми», «Податкова служба району інформує». 

Публікувати матеріали зі сходів громадян у Заліщиках, Товстому та селах району. Новини 

коротко публікувати у добірці «Україна. Тернопілля. Заліщанщина», «Мовою цифр та 

фактів», «Бліц-інформ» тощо. 

2. Вихід у світ тематичних номерів (форма роботи – «газета в газеті») 

Випуск підсумкових (відповідно до потреб провідних галузей народногосподарського 

комплексу району) новорічно-різдвяних номерів, газет, присвячених Великодню, Дню 



 

 

 

незалежності України, випуски до професійних свят медиків, освітян, працівників сільського 

господарства, місцевого самоврядування, правоохоронних органів та ін., щоб у таких  

номерах газети показати результати, досягнення і проблеми у конкретних сферах соціально-

економічного життя району.  

Забезпечити, згідно потреби, вихід у світ тематичних номерів («газет у газеті»), а саме: 

– «НАШЕ МІСТО» – ВІСНИК ЗАЛІЩИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ І МІСЬКВИКОН-

КОМУ;  

– «РИНОК ПРАЦІ» – вісник Заліщицького районного центру зайнятості; 

– «З ТУРБОТОЮ ПРО НАДВЕЧІР’Я»  – вісник управління Пенсійного фонду України в 

Заліщицькому районі (у районі налічується                         14539 пенсіонерів); 

– «ПОДАТКІВЕЦЬ» – вісник податкової служби району; 

– «ФЕРМЕР» – вісник районної Асоціації фермерів і приватних землевласників району (для 

поліпшення інформування сільгоспвиробників щодо нових напрямків розвитку аграрного 

сектора економіки та в зв’язку з його реформуванням); 

– «КОРІННЯ І КРОНА» – вісник НУБіПУ «Заліщицький аграрний коледж 

ім.Є.Храпливого»; 

– «ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ» – вісник Заліщицького вищого професійного училища;  

– «ШЛЯХОВИК» – вісник дорожньої служби району; 

– «ВІСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ «ДНІСТРОВСЬКИЙ КАНЬЙОН» – вісник НПП 

«Дністровський каньйон»; 

– «ПАРОСТКИ», «СПОРТИВНА СЛАВА НАДДНІСТРОВ’Я» – вісники відділу у справах 

молоді та спорту РДА; 

– «НОВЕ ПОКОЛІННЯ» – вісник Заліщицької державної гімназії; 

– «НА ВАРТІ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ» – вісник правоохоронних органів 

району (поліції, прокуратури, управління юстиції); 

– «ДРУЗІ «КОЛОСА» – тематичні публікації про керівників підприємств, установ та 

організацій району, трудові колективи, а також про громадських кореспондентів, які 

налагодили найкращу співпрацю з редакцією у плані передплати часопису та публікації 

матеріалів. 

 

3. Висвітлення стану розвитку сільськогосподарської галузі,  

промисловості та приватного підприємництва  району 

Позитивні і негативні процеси, що відбуваються у сільськогосподарській галузі як провідній 

в економіці Заліщанщини висвітлювати у рубриках «Голос села», «Аграрна реформа», 

«Земельні питання», «Агробізнес», «Аграрна політика: реалії проблеми і перспективи», 

«Тваринництво», «Портрет господаря землі». Сезонний хід робіт у сільському господарстві – 

у рубриках «Поле кличе», «Жнива». Щодо проблем виробництва, малого бізнесу публікувати 

матеріали про сільські кооперативи,  розвиток підприємництва і захист прав споживачів під 

рубриками: «Кооперація», «Приватне підприємництво», «На захисті прав споживачів», 

«Читач запитує, радить, обурюється», «Повертаючись до надрукованого» та ін.  

 

4. Висвітлення екологічних проблем, питань благоустрою  

і енергозабезпечення 

У статтях рубрик «Природолюби», «Екологічні проблеми», «Екологія», «Екологічне 

виховання», «Екосполох», «Енергозабезпечення», «Енергозбере-ення», «На контролі газети», 

«Під гострим кутом», «За листом читача», «Благоустрій», «Газифікація», «Підготовка до 

зими» та інших вести мову про благоустрій та санітарію Заліщиків, Товстого, сіл району, їх 

водопостачання, озеленення, забезпечення електроенергією, раціональне використання 

енергоресурсів, їх економію,  а також про вчасну сплату за спожиті енергоносії населення, 

фізичних і юридичних осіб, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, 

інформувати про хід газифікації сіл району, підготовку до зими, а також аналізувати 

природоохоронні питання.  



 

 

 

5. Висвітлення напрямків національно-партіотичного,  

духовного життя Наддністров’я 

Патріотичний дух нашого українського народу відображати в історичних краєзнавчо-

народознавчих матеріалах відповідних рубрик («На скрижалях історії», «Люби і знай свій 

рідний край!», «Сторінки історії», «Історичний календар», «України славні імена», «Наша 

історія», «Ми – українці», «Видатні постаті», «Відомі українці» та ін.), а також на 

патріотичних сторінках газети «Колос» – «ВІЧНА СЛАВА І ПАМ’ЯТЬ УКРАЇНСЬКИМ 

ГЕРОЯМ!» (До Дня Героїв України та річниці створення УПА). Публікувати матеріали, 

присвячені Другій світовій війні. Популяризувати історію України та Наддністров’я, 

відображаючи її на гідних поваги й наслідування зразках життя і діяльності видатних 

українців, які відіграли важливу роль у політичному, культурному житті, розвої наукової 

думки нашої держави в цілому, і Заліщанщини зокрема, мова йде про Тараса Шевченка, 

Симона Петлюру, Євгена Коновальця, Олега Ольжича, Осипа Маковея, Маркіяна 

Шашкевича, Богдана Лепкого, Лесю Українку, Соломію Крушельницьку, Михайла 

Гаворонського, Зенона і Євгена Храпливих, Андрея Шептицького, В’ячеслава Чорновола, 

Василя Симоненка, Василя Стуса, Ліну Костенко  та ін. Публікувати історико-дослідницькі 

матеріали про видатних діячів, які жили і працювали на Заліщанщині.  

Відображати ситуацію в зоні АТО, висвітлювати питання участі жителів Заліщицького 

району в АТО, волонтерського руху, допомоги населення Збройним силам України, 

вшановувати пам’ять жителів району, які віддали життя за незалежність України, а також 

інформування щодо мобілізаційних процесів, безпеки життя людей. Публікувати матеріали 

про Героїв Небесної Сотні, Героїв АТО, учасників Революції Гідності. 

Розвиткові і відродженню духовності, культурних традицій українського народу 

присвячувати матеріали у рубриках «Наша духовність», «Культура», «Свята. Звичаї. 

Обряди». 

6. Висвітлення напрямків діяльності освітньої і медичної галузей,  

розвитку культури, соціального захисту населення 

 

Велику увагу приділяти освітній («На освітянській ниві», «Таланти твої, Наддністров’я», 

«Юні таланти», «Наша гордість», «Освіта і виховання», «Педагогічний талант» та ін.), 

медичній («На пульсі здоров’я», «Поради лікаря», «Ваше здоров’я», «Медичний лікнеп», 

«Здоровенькі були!» та ін.) та культурній («Мистецтво і культура», «Інформаційні технології 

і культура», «Мистецьке Наддністров’я», «Світ театру» та ін.) галузям району, публікувати 

статті про проблеми соціальної сфери («Соціальний захист», «Соціальні орієнтири», 

«Соціальна політика», «Оздоровлення» та ін.), зокрема проблемам і розвитку з метою 

інформаційно-роз’яснювальної роботи, а також готуючи замальовки і репортажі. 

Забезпечити діяльність на сторінках газети літературно-мистецького клубу «ДНІСТЕР», 

«Літературної світлиці», де публікувати матеріали про цікаві творчі особистості, а також 

літературні рецензії на книги і поетичні доробки нашої молоді, що сприятиме популяризації 

рідної мови та становленню творчої юні краю.  

 

7. Висвітлення питань морально-етичного виховання і боротьби зі злочинністю, 

безпеки життєдіяльності і охорони праці,  молодіжних проблем і розвитку фізкультури і 

спорту в районі 

Випускати матеріали «БІЛЯ РОДИННОГО ВОГНИЩА», «ДОЛІ ЛЮДСЬКІ: ДВА 

ПОЛЮСИ ЖИТТЯ» пропагувати культ благополучної сім’ї, родини, повагу до старших, 

любов до дітей.  

У газеті представляти матеріали щодо дотримання населенням законності і правопорядку, 

боротьби зі злочинністю під рубриками «Кримі-факт», «На варті законності та 

правопорядку», «Із зали суду», «Поліція інформує, радить, застерігає» та інші. Підтримувати 

правоохоронні органи району в проведенні роз’яснювальної роботи з населенням з метою 

забезпечення атмосфери довіри до поліції. 



 

 

 

У газеті систематично і різнопланово висвітлювати молодіжні питання («Молодіжний 

меридіан»), розвиток фізкультури і спорту в районі («Спорт», «Спортивна арена», «У 

здоровому тілі – здоровий дух», «Фізкультура та спорт», «На чорно-білих перехрестях», 

«Спортивна гордість»). 

Рубрику «Погляд на проблему» присвячувати боротьбі з наркоманією, курінням, 

хуліганством, вживанням молоддю алкоголю, поширенню СНІДу. Піднімати тему виїзду 

молоді за кордон на заробітки, серед юнаків і дівчат популяризувати службу в Збройних 

силах України («Служити Україні», «У лавах Збройних сил України»). 

Газета має бути добрим порадником читачів у всіх справах, отже, на її шпальтах друкувати 

нариси на морально-етичні теми, практичні поради школи виживання, у тому числі юридичні 

консультації («Правовий всеобуч»), роз’яснення чинного законодавства («Нове в 

законодавстві»), поради господарям та інші. Практикувати публікацію на сторінках газети 

матеріалів пізнавально-розважального характеру: сатири, гумору, цікавинок тощо. 

Редакція працює над розширенням мережі позаштатних кореспондентів у селах району з 

числа місцевої інтелігенції та молоді.  
 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                           П.М.Мирончук                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Додаток 1 
 

ПАСПОРТ 

(загальна характеристика) 

районної програми підтримки і розвитку редакції  

Заліщицької районної газети «Колос» на 2017 рік 
 

1.  Ініціатор розроблення програми Заліщицька районна державна адміністрація 
 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документу органу виконавчої влади 

і органів місцевого самоврядування  

про розроблення програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпорядження голови Заліщицької РДА «Про 

проект районної Програми підтримки і розвитку 

редакції Заліщицької районної  

газети «Колос» на 2017 рік» 

від «____» __________ 20__ р. № _____ 

 

Рішення сесії Заліщицької районної ради  

від «____» __________ 20__ р. № _____ 

 

Рішення сесії Заліщицької міської ради  

від «____» __________ 20__ р. № _____ 

 

3. 

 

 

Розробник програми 

 

 

Редакція Заліщицької районної  

газети «Колос» (редактор Дяків О.І.) 
 

4. 

 

 

Співрозробник програми 

 

 

Редакція Заліщицької районної  

газети «Колос» (редактор Дяків О.І.) 
 

5. 

 

 

Відповідальний виконавець 

програми 

  

Редакція Заліщицької районної  

газети «Колос» (редактор Дяків О.І.) 

 

6. Учасники програми Заліщицька райдержадміністрація,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заліщицька районна рада, 

Заліщицька міська рада, 

Редакція Заліщицької районної  

газети «Колос» 
 

7. 

  

Термін реалізації програми 

 
Протягом 2017 року 
 

8. 

 

 

Перелік місцевих бюджетів,  

які беруть участь у виконанні 

програми 

Районний бюджет 

Міський бюджет 

 

9. 

 

 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми,  

 

 всього: 440,0 тис. гривень 

 – кошти районного бюджету: 140,0 тис. гривень 

 – кошти міського бюджету: 80,0 тис. гривень 

 
– кошти інших джерел (власні 

надходження редакції) 
220,0 тис. гривень 
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Додаток 2 

 

Ресурсне забезпечення районної програми підтримки і розвитку редакції 

Заліщицької районної газети «Колос» на 2017 рік 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити  

на виконання 

програми  

Етапи виконання програми 
Усього витрат  

на виконання 

програми  

(тис. гривень) 

І  ІІ ІІІ ІV 

І квар-

тал 

ІІ квар-

тал 

ІІІ 

квар-

тал 

ІV 

квар-

тал 

Обсяг ресурсів, усього: 110,0 110,0 110,0 110,0 440,0 

у тому числі:      

місцевий бюджет      

районні, міські (міст 

обласного 

підпорядкування) 

бюджети 

35,0 35,0 35,0 35,0 140,0 

бюджети сіл, селищ, 

міст районного 

підпорядкування 

20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

кошти не бюджетних 

джерел (власні 

надходження редакції) 

55,0 55,0 55,0 55,0 220,0 
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Додаток 3 

 

Напрями діяльності редакції Заліщицької районної газети «Колос» на 2017 рік 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності  

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу 

Вико-

навці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги фіна-

нсування 

програми, 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційне, фінансово-

економічне та матеріально-

технічне забезпечення 

виходу в світ Заліщицької 

районної газети «Колос» у 

кольорі (повноколірні 1-8, 4-

5 сторінки (формат А3, 8 

сторінок) або 1-12, 6-7 

сторінки (формат А3, 12 

стор.) як громадсько-

політичного часопису 

Заліщицького району. 

 

 

 

Забезпечення глибокого і все-

бічного висвітлення громадсько-

політичного, економічного, духов-

ного та культурного життя району. 

Забезпечення безперебійного вихо-

ду і доставки газети «Колос» через 

фінансову та інші види співпраці з 

друкарнею та поштовим під-

приємством. Систематичне 

проведення передплатних кампаній 

для фізичних та юридичних осіб. 

Постійне удосконалення мате-

ріально-технічної бази редакції, 

підтримка в належному стані 

діючої організаційної техніки, а 

також приміщення редакції. 

Січень – 

грудень 

2017 року 

 

 

 

 

 

Редакція 

Заліщиць-кої 

районної 

газети 

«Колос» 

Районний 

бюджет: 

І квартал – 

35,0 

 

1. Висвітлення 

проблем і 

досягнень  

у соціально-

економічному, 

духовному 

і культурному 

розвитку району. 

2. Забезпечення 

якості та дієвості 

газетних 

публікацій. 

3. Підготовка 

матеріалів для 

обласних і 

всеукраїнських 

видань. 

4. Підготовка і 

передача 

оперативної 

інформації для 

обласних видань. 

5. Розширення 

інформаційного 

простору 

районної газети 

ІІ квартал – 35,0 

ІІІ квартал – 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,0 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Систематичне висвітлення 

діяльності органів державної 

влади і місцевого самовря-

дування. 

Підготовка оперативної інформації 

та аналітичних публікацій із залу-

ченням галузевих фахівців. 

 

ІV квартал –  35,0 

Всього: 140,00 

Міський бюджет  



 

 

 

3. 

Організація висвітлення най-

важливіших подій у районі, 

виступи державних, полі-

тичних і громадських діячів. 

Розповсюдження інформаційних 

повідомлень, роз’яснень рішень 

органів державної влади і місцевого 

самоврядування. Розширення 

інформаційного простору районної 

газети «Колос», створення 

позитивного іміджу. 

І квартал – 20,0 «Колос» та 

географії її 

розповсюдження. 

6. Збільшення 

числа  

позаштатних 

кореспондентів. 

7. Подання 

статистичної та 

бухгалтерської 

звітності про 

діяльність 

редакції районної 

газети «Колос». 

ІІ квартал – 20,0 

ІІІ квартал – 20,0 

4. 

Забезпечення тісного зв’язку 

газети і читачів щодо висвіт-

лення проблем місцевих 

громад. 

Публікація  матеріалів громадських 

дописувачів газети, розширення 

їхнього кола та географії. 

IV квартал –  20,0 

Всього: 22,0 

5.  

Підготовка публікацій про 

соціально-економічне, 

культурне і духовне життя 

району для обласних видань. 

Підготовка і передача оперативної 

інформації для обласних та 

всеукраїнських ЗМІ. РАЗОМ: 220,0 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                                                                                                          П.М.Мирончук                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 169 

 

Про хід виконання програми комунального підприємства  

«Заліщицьке туристичне бюро» за 2013-2015 роки 
 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії районної 

ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та власності 

від 12 грудня 2016 року, районна рада  

вирішила: 

 

1. Інформацію директора районного комунального підприємства 

«Заліщицьке туристичне бюро» Кучера В.І.  «Про хід виконання програми 

комунального підприємства «Заліщицьке туристичне бюро» за 2013-2015 

роки», взяти до відома. 

 

2. Контроль за виконанням цього 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, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 170 
 

 

Про програму розвитку районного комунального підприємства 

 «Заліщицьке туристичне бюро» на 2017-2020 роки 
 

 

 

 Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про    

 місцеве    самоврядування в Україні», районна рада  

 

вирішила: 

 

        1.Затвердити програму розвитку районного комунального підприємства 

«Заліщицьке туристичне бюро» на 2017-2020 роки, додається. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                        Рішенням районної ради 

                                  від 14.12.2016 № 170 
 

Програма розвитку РКП «Заліщицьке туристичне бюро» 

на 2017–2020 роки 
  

1.1. Загальна характеристика програми 

   Програма розроблена відповідно до чинного законодавства України і враховує основні 

вимоги законів України «Про туризм», «Про курорти» та спрямована на реалізацію положень 

Стратегії розвитку туризму і курортів, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 6 серпня 2008 р. № 1088-р. 

1.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

   Дана програма спрямована на розв’язання істотних проблем розвитку туризму: 

- нераціональне використання туристичних ресурсів району, зокрема природно-рекреаційних 

ресурсів та об’єктів історико-культурної спадщини; 

- невідповідність об’єктів туристичної інфраструктури та туристичних послуг сучасним 

вимогам щодо технічної та функціональної якості; 

- підвищення професійного рівня кадрів по забезпеченню діяльності туристичної галузі. 

1.3. Мета програми 

   Мета програми – це забезпечення охорони туристичних ресурсів регіону, їх раціональне 

використання, збереження та відновлення, забезпечення безпеки туризму, конституційних 

прав громадян на відпочинок та інших прав громадян, патріотичного виховання населення, 

удосконалення державної політики у сфері туризму і діяльності курортів, формування 

районного туристичного продукту, конкурентоспроможного на внутрішньому та 

міжнародному туристичних ринках, промоція, формування позитивного туристичного 

іміджу району, забезпечення зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів, сприяння 

соціально-економічному розвитку району та зростанню якості життя населення. 

   Основними напрямами реалізації програми є: 

- реалізація політики держави у сфері туризмуі на Заліщанщині; 

- оптимізація системи управління сферою туризму; 

- забезпечення оптимального середовища сталого розвитку туризму в районі; 

- інноваційний підхід до управління  конкурентоспроможністю районних туристичних 

продуктів; 

- просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку туризму; 

- забезпечення ефективного просування туристичного продукту на міжнародному та 

внутрішньому туристичному ринках; 

- розвиток та утримання районного комунального підприємства «Заліщицьке туристичне 

бюро». 

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми галузі або території, строки 

(етапи) виконання програми 

   Подальший розвиток сфери туризму в Заліщицькому районі  може бути реалізований через 

впровадження ефективного державного регулювання розвитку туризму, передбачає суттєве 

вдосконалення регулятивної ролі держави в поєднанні з упровадженням європейської моделі 

державно-приватного партнерства. 

1.4.1. Реалізація політики держави у сфері туризму на Заліщанщині 

   Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері туризму, формування і 

впровадження ефективної моделі державного управління з метою узгодження та 

забезпечення захисту інтересів суб’єктів туристичної. 

   Термін: 2017-2020 рр. 



 

 

 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада. 

   Очікуваний результат: впорядкування використання туристичних ресурсів; забезпечення 

доступності туристичних послуг для всіх категорій населення; збереження та зростання 

кількості робочих місць; висока соціальна та екологічна ефективність; збільшення 

надходжень до місцевих бюджетів усіх рівнів. 

1.4.2. Оптимізація системи управління сферою туризму  

   Формування дієвої вертикалі влади та уніфікація органів управління сферою туризму та 

діяльності курортів, зокрема на районному рівні. Проведення системи заходів щодо 

підвищення фахового рівня представників виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з питань розвитку туризму: конференцій, «круглих столів», навчальних 

поїздок з обміном передового досвіду тощо. 

   Термін: 2017-2020 рр. 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада.. 

   Очікуваний результат: підвищення ефективності управління галуззю на рівні району, 

забезпечення координації дій управлінських структур. 

1.4.3. Забезпечення оптимального середовища сталого розвитку туризму в районі 

   1.4.3.1. Моніторинг туристичних ресурсів району, формування та ведення відповідного 

обліку. 

   Термін: 2017-2020 рр. 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада. 

   Очікуваний результат: забезпечення збереження та раціонального використання цінних 

туристичних ресурсів району, їх доступності для всіх категорій населення, формування 

сприятливого туристичного іміджу, створення передумов для формування 

конкурентоспроможного районного туристичного продукту. 

   1.4.3.2. Формування та забезпечення належного функціонування районних мереж 

туристично-екскурсійних маршрутів. 

   Термін: 2017-2020 рр. 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада.. 

   Очікуваний результат: збільшення та впорядкування туристичних потоків,  забезпечення 

безпеки туристів, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

   1.4.3.3. Інформаційне облаштування, ознакування та маркування цінних туристичних 

ресурсів району, національної та регіональних мереж туристично-екскурсійних маршрутів 

шляхом встановлення вказівників, біг-бордів, сіті-лайтів, лайто-боксів тощо. 

   Термін: 2017-2020 рр. 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада.. 

   Очікуваний результат: візуальна популяризація туристичних маршрутів району, 

збільшення та впорядкування туристичних потоків. 

   1.4.3.4. Забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об’єктів історико-

культурної спадщини та мереж туристично-екскурсійних маршрутів. 

   Термін: 2017-2020 рр. 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада. 

   Очікуваний результат: збільшення та впорядкування туристичних потоків, підвищення 

рівня привабливості та пристосованості до потреб туризму об’єктів історико-культурної 

спадщини, створення передумов для формування конкурентоспроможного районного 

туристичного продукту. 



 

 

 

   1.4.3.5. Забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об’єктів природно-

заповідного фонду . 

   Термін: 2017-2020 рр. 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада. 

   Очікуваний результат: збільшення та впорядкування туристичних потоків, підвищення 

рівня привабливості та пристосованості об’єктів природно-заповідного фонду, створення 

передумов для формування конкурентоспроможного районного туристичного продукту. 

   1.4.3.6. Формування та забезпечення належного функціонування районної мережі 

туристично-інформаційних центрів і пунктів, єдиної інформаційної системи з повним банком 

даних, зокрема про споживчі характеристики туристичних ресурсів. Розвиток кластерної 

системи туристичної галузі. 

   Термін: 2017-2020 рр. 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада. 

   Очікуваний результат: популяризація районного туристичного продукту, шляхом 

покращення інформування населення. 

   1.4.3.7. Забезпечення безпеки відвідувачів, надання усіх видів допомоги, відповідності 

санітарно-гігієнічним вимогам на туристичних об’єктах та маршрутах. 

   Термін: 2017–2020 рр. 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада.. 

   Очікуваний результат: створення передумов для формування конкурентоспроможного 

обласного туристичного продукту, збільшення та впорядкування туристичних потоків, 

збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, посилення безпеки туристів, . 

   1.4.3.8. Створення умов для розвитку мереж доступних засобів тимчасового розміщення, 

зокрема молодіжних готелів (хостелів), осель зеленого туризму на територіях, прилеглих до 

національної та регіональних мереж туристично-екскурсійних маршрутів. Підтримка 

народних промислів, розвитку підприємництва. Залучення народних промислів до 

формування  іміджу Заліщанщини. 

   Термін: 2017-2020 рр. 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада.. 

   Очікуваний результат: розвиток туристичної інфраструктури, диверсифікація, раціональне 

використання туристичних ресурсів пов’язаних з організацією та діяльністю учасників з 

розвитку сільського зеленого туризму на території району,  створення нових робочих місць, 

збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

1.4.4. Інноваційний підхід до управління конкурентоспроможністю районного туристичного 

продукту 

   Створення сприятливих умов для залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій, грантів 

(зокрема, Європейського фонду розвитку українського села) для впровадження 

інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих на розвиток туристичної 

інфраструктури, підтримку середнього та малого підприємництва (зокрема в сільській 

місцевості ) у сфері туризму. 

   Термін: 2017-2020 рр. 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада. 

   Очікуваний результат: збільшення обсягів інвестування, кількості робочих місць, 

надходжень до бюджетів усіх рівнів, зростання якості життя населення. 

1.4.5. Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку туризму 

   1.4.5.1. Постійна співпраця з навчальними закладами щодо підготовки фахівців 

туристичної галузі шляхом співпраці в організації практичних та організаційно-масових 



 

 

 

заходів. Удосконалення системи підготовки кадрів для сфери туризму і діяльності курортів 

шляхом проведення семінарів, «круглих столів», конференцій тощо для представників 

туристичного бізнесу. 

   Термін: 2017-2020 рр. 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада.. 

   Очікуваний результат: забезпечення сфери туризму і діяльності курортів кваліфікованими, 

фахово-орієнтованими кадрами, підвищення якості обслуговування туристів. 

   1.4.5.2. Здійснення постійного моніторингу внутрішнього та міжнародного туристичних 

ринків, аналіз туристичних потоків, стану туристичних ресурсів . 

   Термін: 2017-2020 рр. 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада.. 

   Очікуваний результат: раціональне використання туристичних ресурсів, збільшення 

надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

   1.4.5.3. Популяризація культурної спадщини та духовних надбань шляхом створення нових 

туристичних маршрутів, рекламно-інформаційної продукції тощо. 

   Термін: 2017-2020 рр. 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада.. 

   Очікуваний результат: збільшення туристичного потоку, формування позитивного іміджу. 

   1.4.5.4. Розробка, впровадження та забезпечення функціонування мережі туристично-

екскурсійних маршрутів для школярів з метою виховання патріотизму, любові до рідної 

землі. 

   Термін: 2017-2020 рр. 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада. 

   Очікуваний результат: покращення виховної роботи серед учнівської молоді. 

   1.4.5.5. Розробка, впровадження екскурсійних маршрутів для людей з обмеженими 

фізичними можливостями. 

   Термін: 2017-2020 рр. 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада. 

   Очікуваний результат: створення умов для повноцінного життя людей з обмеженими 

фізичними можливостями. 

   1.4.5.6. Розроблення аудіовізуальної продукції туристичного змісту (екскурсійний 

аудіосупровід, CD-, DVD-екскурсійні продукти). 

   Термін: 2017-2020 рр. 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада.. 

   Очікуваний результат: збільшення туристичних потоків, підвищення якості надання 

туристичних послуг, поліпшення туристичного іміджу Заліщанщини на міжнародній арені. 

   1.4.5.7. Підтримка розроблення науково обґрунтованих програм розвитку туризму. 

   Термін: 2017-2020 рр. 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада. 

   Очікуваний результат: забезпечення та підвищення якості надання туристичних послуг. 

1.4.6. Забезпечення ефективного просування туристичного продукту на міжнародному та 

внутрішньому туристичному ринках 

   Популяризація туристичного продукту та туристичного іміджу: участь у Міжнародних та 

Всеукраїнських виставкових заходах, форумах, конференціях. Організація виставок, 

культурно-мистецьких, туристичних заходів, фестивалів тощо. 



 

 

 

   Термін: 2017-2020 рр. 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада.. 

   Очікуваний результат: створення позитивного туристичного іміджу, активізація 

формування туристичного продукту та його популяризація. 

1.4.7. Розвиток та утримання районного комунального підприємства «Заліщицьке туристичне 

бюро» 

   Розвиток та утримання районного комунального підприємства «Заліщицьке туристичне 

бюро» 

   Мета діяльності: 

- проведення просвітницької та наукової роботи, надання інших інформаційних послуг; 

- випуск та розповсюдження рекламно-презентаційної продукції (туристичні банери, карти, 

путівники, буклети, флаєри, сіті-лайти, тощо); 

- створення виставки автентичної сувенірної продукції, яка популяризує Заліщанщину; 

- організація заходів з популяризації туристичного продукту («круглих столів», семінарів, 

інфо- та престурів); 

- організація екскурсійного обслуговування для жителів та гостей району. 

   Термін: 2017-2020 рр. 

   Виконавці: районне комунальне підприємство «Заліщицьке туристичне бюро», інші 

громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрація, районна рада... 

   Очікуваний результат: забезпечення збереження та раціонального використання цінних 

туристичних ресурсів, їх доступності для всіх категорій населення. 

1.5. Завдання програми та результативні показники 

   Реалізація напрямів та виконання завдань розвитку сфери туризму, визначених даною 

Програмою, дасть змогу до 2020 року забезпечити: 

- зростання потоку внутрішніх туристів до 10 відсотків щорічно; 

- зростання потоку в’їзних туристів до 10 відсотків щорічно; 

- збільшення обсягів наданих туристичних послуг до 5 відсотків щорічно; 

- збільшення частки сфери туризму у валовому внутрішньому продукті до 5 відсотків 

загального обсягу; 

- збільшення до 5 відсотків кількості готелів та інших засобів тимчасового розміщення; 

- збільшення до 5 відсотків щорічно кількості робочих місць у туристично-рекреаційній та 

туристичній сферах; 

- створення умов для впровадження ефективної маркетингової та інформаційної політики з 

підтримки туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках; 

- приведення технічної та функціональної якості об’єктів туристичного відвідування та 

об’єктів туристичної інфраструктури до сучасних вимог, директив ЄС та рекомендацій 

ЮНВТО. 

1.5.1. Показники затрат, що забезпечують виконання програми 

   Заходи програми реалізуються за рахунок коштів районного бюджету в межах 

фінансування, передбаченого на відповідний рік, інвестиційних коштів, інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

   Фінансове забезпечення заходів щодо державної підтримки виконання програми 

здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених органам виконавчої влади на 

відповідний рік. 

1.6. Система управління та контролю за ходом виконання програми 

   Координацію і контроль за ходом виконання програми здійснює управління 

інфраструктури та туризму Заліщицької РДА та Заліщицька районна рада. 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                           П.М.Мирончук                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ПАСПОРТ 
  

Програма розвитку туризму РКП «Заліщицьке туристичне бюро» 

  на 2017-2020 роки 
  

Назва Програми Програма розвитку туризму РКП «Заліщицьке 

туристичне бюро» на 2017 – 2020 роки 

Підстави для 

розробки Програми 

-         Закон України ―Про місцеве самоврядування в 

Україні‖; 

-         Закон України ―Про туризм‖; 

-         Концепція  розвитку Тернопільської  області на 

період до 2020 року;  

-         Комплексна регіональна цільова програма 

розвитку туризму в області на 2016-2020 роки. 

Замовник Програми РКП «Заліщицьке туристичне бюро», Заліщицька 

районна рада 

Головний розробник 

Програми 
РКП «Заліщицьке туристичне бюро» 

Відповідальні за 

виконання 

програмних заходів 

(головні виконавці) 

РКП «Заліщицьке туристичне бюро» 

Основні цілі 

Програми 

Формування комплексу заходів, спрямованих на 

розвиток туристичної галузі ; створення нових 

якісних туристичних продуктів, удосконалення 

туристичної інфраструктури; ефективне 

використання  об’єктів історико-культурної 

спадщини; зростання рівня життя населення, 

збільшення туристичних потоків та забезпечення 

надходжень до бюджетів усіх рівнів;  створення 

сприятливих умов для залучення інвестицій; 

сприяння економічному розвитку регіону 

Основні завдання 

Програми 

Використання туристичного потенціалу  та створення 

конкурентоспроможного туристичного продукту, 

підвищення якості туристичних послуг, формування 

позитивного іміджу району на національному та 

міжнародному рівнях 

Розділи Програми I. Вступ 

II. Мета Програми 



 

 

 

III. Стан розвитку туризму в Заліщицькому районі 

IV. Завдання та пріоритетні напрямки Програми 

V. Очікувані результати 

VI. Фінансове забезпечення виконання заходів 

Програми 

VII. Контроль за виконанням Програми 

VIII. Заходи з реалізації Програми розвитку туризму 

в Заліщицькому районі на 2017-2020 роки 

Терміни реалізації 

Програми 
2017 - 2020 роки 

Джерела 

фінансування 

-     кошти районного бюджету; 

-     міжнародна технічна допомога, кошти донорських 

організацій, власні надходження 

Обсяги коштів 

бюджету 

 2017 рік – 511 тис. грн. 

 2018 рік – 458 тис. грн. 

 2019 рік – 463 тис. грн. 

 2020 рік – 463 тис. грн 

Контроль за 

виконанням 

Програми 

Контроль за виконанням заходів Програми 

здійснюють: 

- Заліщицька районна рада 

- постійна комісія  з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів та власності 

  

ЗМІСТ 

  

      

І. Вступ 5 

ІІ. Мета Програми 5 

ІІІ. Стан розвитку туризму  

3.1. SWOT-аналіз туристичної галузі  

6 

ІV. Завдання та пріоритетні напрямки Програми   9 

V. Очікувані результати 10 

VІ. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми 10 

VII. Контроль за виконанням Програми  11 

VIII. План заходів з реалізації Програми розвитку туризму 

на 2017-2020 роки 

  

12 

  

  

  

 

 

 



 

 

 

 

І. Вступ 
  

Програма розвитку туризму в Заліщицькому районі розроблена у відповідності 

до  Законів України ―Про місцеве самоврядування в Україні‖, ―Про туризм‖. 

Програмою визначено основні завдання, які сприятимуть розвитку туризму на 

сучасному етапі, реалізація яких дозволить покращити туристичну 

інфраструктуру, формуватиме привабливе середовище для реалізації 

інвестиційних проектів у сфері туризму, сприятиме зростанню кількості 

туристів та створюватиме позитивний імідж Заліщицького району. Розвиток 

цієї галузі є важливим, оскільки відбувається збільшення надходжень до 

бюджету, позитивного впливу набуває стан справ у багатьох галузях економіки, 

а саме: транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сфера послуг. Туристична 

діяльність сприяє підвищенню зайнятості населення, популяризації історико-

культурної спадщини, а також розвитку міжнародного співробітництва.   

Виконання цієї Програми є послідовним продовженням роботи туристичного 

бюро,  суб’єктів  туристичної сфери діяльності, громадських організацій  щодо 

створення умов для розвитку туризму відповідно до загальнодержавних 

пріоритетів. 

  

ІІ. Мета Програми 
  

Актуальність розроблення Програми зумовлена необхідністю прийняття дієвих 

заходів з прискорення розвитку туристичної галузі району за рахунок зручного 

географічного розташування та ефективного використання потужних 

туристичних ресурсів. 

Метою Програми є впровадження комплексних заходів щодо туристичного 

розвитку, створення конкурентоспроможного на національному та 

міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально 

задовольнити туристичні потреби мешканців та гостей району;  розвиток 

матеріально-технічної бази і сучасної інфраструктури туризму, сприятливих 

умов для залучення інвестицій, ефективного використання природного, 

історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, забезпечення 

умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності; 

підвищення якості та асортименту туристичних послуг, розширення мережі 

туристично-екскурсійних маршрутів, здійснення системної рекламно-

інформаційної діяльності, підтримки в’їзного та внутрішнього 

туризму,  покращення кадрового забезпечення галузі. 

  

III. Стан розвитку туризму в Заліщицькому районі 

 Туризм є важливою складовою частиною розвитку економіки та одним із 

пріоритетних напрямків роботи РКП «Заліщицьке туристчине 

бюро». Туристичні послуги  в Заліщицькому районі надаються районним 



 

 

 

комунальним підприємством «Заліщицьке туристичне бюро», яке, здійснює 

організацію та забезпечує створення туристичного продукту, провадить 

посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів. 

Протягом 2014-2016 років за інформацією найбільш відвідуваних об’єктів 

району, таких як: урочище «Червоне», Касперівське водосховище, 

Дністровський каньйон, м. Заліщики, Заліщанщину відвідало близько 100 тис. 

в’їзних туристів та 15 тис. внутрішніх екскурсантів. В районі функціонують 

готелі,  садиби, хостели. На території району функціонує більше 20 закладів 

ресторанного господарства. 

          Для ознайомлення з етнографічними особливостями та культурною 

спадщиною Заліщанщини  започатковано проведення щорічних фестивальних 

заходів, таких як Джурин-Фест, Свято Замків.  

Важливу роль у розвитку туристичної галузі району відіграє міжнародна 

співпраця.  За результатами реалізації попередньої програми на території 

району виготовлено та встановлено 8 пояснюючих та інформаційних 

покажчиків, розроблено промоційні брошурки Заліщанщина.  

          Разом з тим, незважаючи на певні досягнення та позитивні тенденції 

розвитку туристично-рекреаційної сфери, залишається низка  проблем, 

пов’язаних із недостатнім рівнем якості послуг у сфері 

обслуговування,  високим рівнем співвідношення ціна/якість туристичних 

послуг,  невідповідністю  туристичної інфраструктури сучасним  вимогам та 

міжнародним стандартам, відсутністю дорожніх вказівників і туристично-

інформаційних знаків, якісних туристичних продуктів тощо. 

  

3.1. SWOT-аналіз туристичної галузі  
  

SWOT-аналіз презентує сильні і слабкі сторони, а також можливості й загрози 

щодо розвитку туристичної галузі району. SWOT-аналіз розроблений на основі 

спілкування з суб’єктами туристичної діяльності, досвіду реалізації заходів 

попередніх програм розвитку туристичної галузі, створення та просування 

продуктів районного культурного туризму в транскордонному просторі‖. 

  

 Сильні сторони: 

  - вдале географічне розташування району – близькість до кордонів держав-

членів ЄС, проектна територія програм транскордонного співробітництва ЄС; 

 - розміщення на території району унікальних туристичних об'єктів, зокрема 

урочища «Червоне», найбільший в Україні Джуринський водоспад, касперіське 

водосховище; 

 - висока культурна, історико-художня цінність Заліщанщини, її насиченість 

мистецькими фактами і подіями; 

 - багатогранна інтернаціональна історія Заліщанщини (кулінарія, релігія, 

кладовища), оскільки його територія була часто завойована іншими народами, 

які щоразу залишали свої відбитки. 

    

 



 

 

 

Слабкі сторони: 

- недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури, 

зокрема  транспортної (місць паркування, стоянок, зупинок туристичного 

транспорту) та рекреаційної (об'єктів та місць відпочинку, розваг, санітарно-

гігієнічних вузлів); 

- малоефективне методичне, інформаційне та технічне 

забезпечення    екскурсійної діяльності (недостатня кількість туристичних 

маршрутів); 

- недостатня промоційна кампанія щодо популяризації Заліщанщини; 

- низький рівень взаємодії  органів місцевого самоврядування, приватного 

сектору та громадськості в управлінні галуззю тощо; 

- недостатній рівень забезпеченості номерного фонду готелів з наявністю 

конференц-залів, ресторанів. 

   

Можливості: 
- розвиток велосипедного туризму, популярного виду активного 

відпочинку, що має безліч різновидів: від невеликих прогулянок і екскурсій до 

складних велосипедних подорожей; 

- розвиток військового туризму: вивчення історико-культурного пласту, 

ознайомлення з особливостями військових атрибутів певної епохи; 

- розвиток водних об’єктів, яким належить особлива роль в організації 

відпочинку (купання, рибальство, відпочинок на веслових суднах та ін.) 

- організація гастрономічних турів, яка сприятиме відродженню національних 

кулінарних традицій нашої місцевості; 

  

       Загрози: 

-  небезпека руйнації та зникнення чимало будівель архітектурного надбання;  

- зниження туристичних потоків через незадовільний стан доріг, 

відсутність інформаційних сіті-лайтів, вказівників на основні об’єкти, стенду з 

картами району, певних зручностей для задоволення фізіологічних потреб . 

                                                                                       

ІV. Завдання та пріоритетні напрямки Програми 
  

Основними завданнями та пріоритетними напрямками  Програми є: 

- розвиток та  вдосконалення туристичної інфраструктури; 

- проведення рекламно-інформаційної діяльності, направленої на формування 

іміджу Заліщанщини,  як туристичного центру Тернопільщини (проведення 

виставкових заходів, ярмарок, фестивалів тощо); 

-  створення сприятливих умов для розвитку матеріально-технічної бази 

туризму шляхом залучення інвестицій для реконструкції діючих і створення 

нових туристичних об'єктів та засобів розміщення; 

-  ефективне використання об’єктів історико-культурної спадщини та інших 

туристичних ресурсів шляхом створення нових та оновлення існуючих 

туристичних маршрутів; 



 

 

 

- підвищення професійного рівня працівників туристичної галузі та обмін 

досвідом; 

 - постійне оновлення інформаційного веб-сайту про туристично-екскурсійні 

можливості Заліщанщини; 

- активізація міжнародної співпраці у сфері туризму; 

- формування брендінгу. 

Програмою передбачається здійснення комплексу заходів щодо 

розвитку  туристичної галузі, зміцнення її матеріальної бази, створення умов 

для реалізації інвестиційних проектів, збільшення обсягів надання туристичних 

послуг за рахунок розширення в’їзного та внутрішнього туризму, покращення 

якості надання туристичних послуг,  підвищення ефективності використання 

рекреаційних ресурсів та об’єктів історико-культурної спадщини, покращення 

транспортного обслуговування, випуск якісної презентаційної продукції. 

  

V. Очікувані результати 
  

Реалізація заходів Програми сприятиме створенню якісних туристичних 

продуктів, здатних максимально задовольнити потреби населення, 

забезпеченню комплексного розвитку туристичної сфери,   покращенню умов 

для залучення іноземних інвестицій у розвиток туристичного бізнесу, 

збільшенню потоку туристів, промоції на національному та міжнародному 

рівнях, вдосконаленню екскурсійної діяльності, покращенню умов для 

відпочинку населення, а також збільшенню фінансових надходжень до 

районного бюджету. Результатом виконання заходів Програми буде зростання 

іміджу Заліщанщини, як привабливого туристичного району,  в Україні та за її 

межами. 

Вирішення завдань Програми забезпечується шляхом: 

-  впровадження сучасних методів рекламно-презентаційної діяльності; 

- підвищення ефективності використання  об’єктів історико-культурної 

спадщини; 

-  реконструкції та модернізації туристичних об’єктів; 

- залучення коштів донорських організацій щодо впровадження  інвестиційних 

проектів в сфері туризму; 

- підвищення якості  надання туристичних послуг; 

-  створення  нових робочих місць; 

- впровадження нових туристичних маршрутів і тематичних екскурсійних 

програм. 

  

VІ. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми 

  

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів районного бюджету  та інших 

джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. 

Фінансове забезпечення виконання заходів Програми здійснюється в межах 

видатків, передбачених у районному бюджеті  на підтримку розвитку туризму 

на відповідний рік. 



 

 

 

VІІ. Контроль за виконанням Програми 

  

Програма є середньостроковою та реалізовуватиметься упродовж 2017– 2020 

років. У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з установленим 

порядком. Координація і контроль за виконанням Програми покладається на  

Заліщицьку районну раду . 

  

  

VII. План заходів з реалізації 

Програми розвитку туризму РКП «Заліщицьке туристичне бюро»  

на 2017-2020 роки 
  

Організація участі у міжнародних, вітчизняних, туристичних виставкових та 

презентаційних заходах 

 (тис. грн) 

Кошторис витрат 2017  2018  2019 2020 

1. Видання рекламно-презентаційної 

продукції 

10,0 10,0 10,0 10,0 

2. Відрядні 10,0 10,0 10,0 10,0 

3. Організація та проведення х 

конкурсів (на кращу тематичну 

екскурсію, на кращу національну 

кухню, на кращу розважальну 

програму, на кращий рівень 

обслуговування та інтер'єр) 

5,0 5,0 5,0 5,0 

4. Утримування  інформцентру в 

урочище «Червоне» 

10,0 10,0 10,0 10,0 

Всього 35,0 

 

35,0 35,0 35,0 

 

Організація регіональних виставок, конференцій, фестивалів, 

семінарів та інших заходів 

(тис. грн) 

Кошторис витрат 2017  2018  2019 2020 

Проведення чергових 

Західноукраїнського туристичного 

фестивалів «Джурин-фест» 

    

1. Підготовка експозиційної площі та 

експонатів, придбання та оренда 

допоміжного обладнання 

100,0 50,0 50,0 50,0 

2. Видання рекламно-презентаційної 

продукції 

20,0 20,0 20,0 20,0 

3. Замовлення українських артистів, 

виконавців музичних композицій, 

50,0 50,0 50,0 50,0 



 

 

 

звукотехнічне забезпечення 

4. Виготовлення каталогу 5,0 5,0 5,0 5,0 

5. Відзначення учасників заходу 5,0 5,0 5,0 5,0 

Всього 180,0 130,0 130,0 130,0 

Проведення конференцій, семінарів, 

змагань 

    

Друкована продукція 15,0 15,0 15,0 15,0 

Транспортні послуги 5,0 5,0 5,0 5,0 

Обслуговування учасників змагань, 

звукотехнічне забезпечення та інше  

10,0 10,0 10,0 10,0 

Всього 30,0 30,0 30,0 30,0 

 

Замовлення та придбання поліграфічної та 

відео-рекламно-презентаційної продукції та сувенірів 

(тис. грн) 

Кошторис витрат   2017  2018  2019 2020 

1. Буклет «Заліщанщина» 5000 шт х 7 грн 35,0 35,0 35,0 35,0 

2. Путівник ―Заліщанщина‖ 2000 шт. х 5 

грн 

10,0 10,0 10,0 10,0 

3. Буклет «Урочище Червоне» 10000 шт х 

5 грн  

50,0 50,0 50,0 50,0 

4. Тарілка сувенірна ―Заліщанщина‖ 

200 шт. х 100 грн 

25,0 25,0 25,0 25,0 

5. Випуск  диску ―Заліщанщина 

туристична‖  

5,0 5,0 5,0 5,0 

Всього 125,0 125,0 125,0 125,0 

 

Встановлення інформаційних щитів щодо розташування туристичних 

об’єктів, із правилами безпечного поводження та номером виклику 

рятувальної служби, знакування (маркування туристичних водних та 

пішохідних маршрутів) 

(тис. грн) 

Кошторис витрат 2017  2018  2019 2020 

1. Щити інформаційні  5 шт. х 2 тис. грн 10,0 10,0 10,0 10,0 

2. Створення, облаштування та оновлення 

існуючих туристично- екскурсійних 

маршрутів, їх паспортизація, 

знакування та придбання інвентарю 

5,0 5,0 5,0 5,0 

3. Будівництво, реставрація, реконструкція 

облаштування громадських санітарно-

гігієнічних вузлів 

5,0 5,0 5,0 5,0 

4. Закупівля дерев'яних споруд для 

організації виставкових заходів на 

проведення фестивалів та тематичних 

25,0 25,0 25,0 25,0 



 

 

 

ярмарок та відпочинку туристів 

5. Сприяння у створенні туристично-

інформаційного центру, встановлення 

тимчасових споруд (туристично-

інформаційних пунктів) на авто та 

залізничному вокзалах 

5,0 5,0 5,0 5,0 

6. Облаштування оглядових майданчиків, 

місць панорамного огляду основних 

туристичних та екскурсійних об'єктів 

району з дотриманням вимог безпеки 

10,0 5,0 5,0 5,0 

7. Виготовлення та встановлення 

вказівників до основних туристично-

екскурсійних об‖єктів, санітарних 

місць, закладів розміщення і 

харчування, транспортних вузлів та 

інформаційного стенду-карти 

5,0 5,0 5,0 5,0 

8. Розробка та придбання картосхеми 

району для проведення пізнавальних 

заходів (foot-квестів, cros-походів, 

велопрогулянок), також розробка карт 

парків спортивного орієнтування, 

маркування парків 

5,0 5,0 5,0 5,0 

9. Формування брендінгу, проведення 

інфо-турів для ЗМІ. 

11,0 10,0 10,0 10,0 

10. Зовнішня  реклама (біл-борди) 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 

Всього 85,0 80,0 80,0 80,0 

Замовлення та придбання туристичного обладнання 

Кошторис витрат   2017  2018  2019 2020 

Придбання 

катамаранів, каяків  

35,0 35,0 35,0 35,0 

Придбання 

туристичного 

обладнання, палатки - 

15,0 15,0 20,0 20,0 

Спальник   5,0 5,0 5,0 5,0 

Карімат   3,0 3,0 3,0 3,0 

Всього 58,0 58,0 63,0 63,0 

ВСЬОГО КОШТІВ 

ЗА ПРОГРАМОЮ:  

1895,0 

511,0 458,0 463,0 463,0 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                           П.М.Мирончук                                                                                                                                                                                                                                                                  
 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 171  
 

 

Про внесення змін до Статуту Заліщицького 

районного фізкультурно- спортивного 

товариства ,,Колос”  

  

 

 Відповідно до статей 43, 60 Закону України ,,Про місцеве самоврядування 

в Україні‖, розглянувши клопотання районного комунального ФСТ ,,Колос‖ 

Мамалиги І.С. від 09.12.2016 № 23, враховуючи  висновки та рекомендації 

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. Внести зміни та доповнення до Статуту Заліщицького районного 

комунального фізкультурно - спортивного товариства ,,Колос‖, виклавши його 

у новій редакції  згідно з додатком. 

 2. Затвердити Статут Заліщицького районного комунального 

фізкультурно-спортивного товариства «Колос» у новій редакції. 

 3. Директору Заліщицького районного комунального фізкультурно-

спортивного товариства ,,Колос‖ Мамализі Ігорю Степановичу провести 

державну реєстрацію Статуту товариства у новій редакції відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

 4. Контроль за виконанням 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 14.12.2016 р. № 171 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т 

Комунального підприємства 

«Заліщицьке районне  

фізкультурно-спортивне 

товариство ,,Колос‖» 

(нова редакція) 

 

2016р. 

 

 

 

 



 

 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Комунальне підприємство Заліщицьке районне  фізкультурно-спортивне 

товариство   ,,Колос‖ ( надалі ФСТ «Колос») створене рішенням Заліщицької 

районної ради від 17 листопада 2006 року № 60,  засноване на комунальній 

власності Заліщицької районної ради і підпорядковане районній раді (далі - 

Орган управління майном). 

1.2. ФСТ ,,Колос‖ створене та діє у відповідності з Конституцією України, 

Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні‖, Законом України 

,,Про фізичну культуру та спорт‖, іншими законодавчими актами, рішеннями 

районної ради та цим Статутом. 

1.3.ФСТ  ,,Колос‖ є неприбутковою юридичною особою, яка розпоряджається 

відокремленою частиною майна комунальної власності районної ради, яке 

передане йому на правах оперативного управління. Має самостійний баланс, 

розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм 

найменуванням, штампи, бланки, а також інші реквізити, здійснює свою 

діяльність відповідно до чинного законодавства України та  даного Статуту. 

1.4. ФСТ «Колос» для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від 

свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, нести 

обов’язки, орендувати майно та об’єкти нерухомості, бути позивачем та 

відповідачем у судах України. 

1.5.ФСТ «Колос» несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах 

чинного законодавства. Клуб не несе відповідальності за зобов’язаннями 

держави та органу управління майном. 

1.6.Засновником та Власником Заліщицького районного комунального 

фізкультурно-спортивного товариства «Колос» є Заліщицька районна рада. 

 

2. Найменування та місцезнаходження. 

2.1. Повне найменування – Комунальне підприємство «Заліщицьке районне  

фізкультурно- спортивне товариство ,,Колос‖». 

2.2. Скорочене найменування – КП ЗРФСТ ,,Колос‖. 

2.3. Місцезнаходження – 48600, Україна, Тернопільська  обл., м. Заліщики ,  

вул. 40 років Перемоги , буд. 73. 

 

3. Мета, завдання та предмет діяльності. 

3.1. Основною метою діяльності товариства є організація фізкультурно-

оздоровчої та спортивно-масової роботи в  колективах фізкультури, проведення 

масових фізкультурно-оздоровчих заходів у  районі, районних змагань, участь в 

обласних, державних та міжнародних змаганнях. 

3.2. ФСТ є координаційним центром по організації роботи в колективах 

фізкультури, спортивних секціях з різних видів спорту, організовує клуби: 

любителів бігу, шахово-шашкові і т.д., а також фізкультурно- спортивні та 

оздоровчі групи: туризму, загальної фізичної підготовки, шефської допомоги в 

загальноосвітніх школах і дошкільних установах; 

 бере участь в розробці і втіленню в життя  комплексних програм, 

передбачаючи в них посилену увагу фізичній культурі та зниженню втрат 



 

 

 

робочого часу від захворювань. Домагається включення основних показників 

фізичної культури і спорту в плани соціально-економічного розвитку 

підприємств, організацій та установ району; 

 бере участь в організації будівництва спортивно-оздоровчих споруд, 

створює пункти прокату спортивного інвентарю і туристичного спорядження та 

надає інші платні послуги населенню; 

 проводить спартакіади, масові спортивні змагання в районі: кроси, 

пробіги та інші різноманітні спортивні свята, учбово-тренувальні збори по 

підготовці спортсменів та команд з ігрових видів спорту для участі в районних, 

обласних, державних та міжнародних змаганнях. 

 організовує  роботу секцій, тренерських рад, суддівських колегій з видів 

спорту, проводить навчання громадських фізкультурних кадрів, створює умови 

для їх практичної роботи. 

 організовує, в разі потреби, підготовку та підвищення кваліфікації 

фізкультурних кадрів, направляє  молодь, за її бажанням, на навчання у вищі та 

середні фізкультурні навчальні заклади. 

 здійснює акумулювання коштів для розвитку матеріально-технічної і 

спортивної бази району. 

 використовує засоби масової інформації для пропаганди фізичної 

культури і спорту та здорового способу життя. 

3.3. Основні завдання товариства: 

 організація фізкультурно- спортивної та оздоровчої роботи, навчально-

тренувальних зборів; 

 проведення спортивно-масових заходів в районі, спрямованих на 

зміцнення здорового способу життя; 

 координація фізкультурно- спортивної та оздоровчої діяльності в 

колективах підприємств, організацій та установ району; 

 надання організаційної та методичної допомоги; 

 розповсюдження передового досвіду фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної роботи; 

 ефективне використання наявної матеріально-технічної бази, участь у 

реконструкції діючих спортивних баз; 

 сприяння підготовці спортсменів високого рівня; 

 розроблення і затвердження календарних планів, положень спортивних 

змагань, турнірів, забезпечення їх підготовки і проведення, проведення 

навчально-тренувальних зборів із спортивними командами та спортсменами 

товариства. 

3.4. ФСТ для виконання поставлених перед ним завдань в установленому 

порядку здійснює таку діяльність: 

 представляє інтереси товариства в органах місцевого самоврядування та 

виконавчої влади, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; 

 використовує прийняті в міжнародній практиці форми обміну 

професійними групами, здійснює направлення спортсменів за кордон для участі 

в міжнародних змаганнях, семінарах і т.д.  



 

 

 

4. Майно та кошти товариства. 

4.1. Майно товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також 

цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі товариства 

(будівлі, спортивні споруди, інше нерухоме та рухоме майно, обладнання, 

інвентар, спортивні снаряди, грошові кошти, акції, цінні папери тошо). 

4.2. Фінансування фізкультурно-спортивного товариства,,Колос‖ 

здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.    

4.3. Додаткові джерела фінансування: 

 спонсорські перерахування; 

 перерахування обласними спортивними організаціями; 

 добровільні пожертвування від юридичних та фізичних осіб та інші 

кошти; 

 платні послуги населенню; 

 кошти від оренди приміщень та іншого майна; 

 позабюджетні кошти з державного бюджету та місцевих бюджетів ; 

 інші надходження, не заборонені чинним законодавством. 

4.4. Добровільні внески можуть бути як грошовими, так і матеріальними 

цінностями, шляхом передачі їх юридичними та фізичними особами з 

зарахуванням на баланс товариства. 

4.5. Фізкультурно-спортивне товариство ,,Колос‖ може мати: 

 фонд соціального розвитку; 

 фонд матеріального заохочення; 

 фонд житлового будівництва, кошти яких розподіляються відповідно 

кошторису, затвердженого районною радою. 

4.6. Фонди фізкультурно-спортивного товариства ,,Колос‖ використовуються: 

а.) фонд матеріального заохочення: 

- на преміювання команд, спортсменів, які досягли високих спортивних 

результатів на районних, обласних, національних та міжнародних змаганнях; 

- виплату винагороди та грошових допомог активістам фізкультурного руху 

району та працівникам товариства за підсумками роботи за звітний період; 

б.) фонд житлового будівництва: 

- на будівництво житла для забезпечення ним спеціалістів товариства. 

4.7. В кошторис фізкультурно-спортивного товариства  ,,Колос‖ включаються 

кошти на утримання господарських об’єктів і спортивних споруд, які 

перебувають на балансі товариства, їх ремонти, на оплату комунальних послуг, 

використану електроенергію, прибирання, охорону. 

4.8. Нарахування і виплата заробітної плати працівникам ФСТ ,,Колос‖ 

проводяться відповідно до штатного розпису, виходячи з тарифних ставок, 

затверджених районною радою. 

4.9. Ризик випадкового пошкодження або знищення майна, що є власністю 

ФСТ та комунальною власністю районної ради, несе товариство. 

4.10. Грошові кошти товариства зберігаються на госпрозрахунковому та інших 

рахунках в банках та використовуються ним самостійно. 



 

 

 

4.11. Спонсорські перерахування, добровільні пожертвування, доходи 

(прибутки) та інші надходження або їх частини заборонено розподіляти 

серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їх праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та 

пов’язаних з ними осіб. 

4.12. Усі надходження до ФСТ ,,Колос‖ використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання товариства та реалізації основної мети та 

напрямів діяльності. 

 

5. Облік і звітність. 

5.1. Фізкультурно-спортивне товариство ,,Колос‖ здійснює  облік результатів 

своєї роботи, веде бухгалтерську, податкову та статистичну звітність  в 

установленому порядку та несе відповідальність за її достовірність. 

5.2. Достовірність та повнота річного балансу і звітності товариства 

підтверджується посадовими особами товариства. 

5.3. Облік та звітність товариство може здійснювати як своїми силами, так і за 

угодами з іншими організаціями. 

5.4. Голова та бухгалтер  ФСТ ,,Колос‖ несуть персональну відповідальність 

за достовірність обліку та статистичної звітності. 

5.5. Ревізії та перевірки діяльності товариства можуть проводитися 

вищестоящими, фінансово-банківськими та іншими органами управління у 

відповідності з покладеними на них законодавством функціями по контролю. 

Результати ревізій та перевірок доводяться до відому органу управління 

майном та трудового колективу. 

5.6. Методичне керівництво та контроль за витрачанням бюджетних коштів 

здійснює фінансове управління Заліщицької районної державної адміністрації 

та орган управління майном ( районна рада) . 

 

6. Права та обов’язки. 

6.1. Фізкультурно-спортивне товариство ,,Колос‖ має право: 

 розробляти та затверджувати перспективні та поточні планові завдання 

фізкультурно- спортивних та оздоровчих заходів та погоджувати їх в районній 

раді; 

 формувати штатний розклад за погодженням з районною радою; 

 визначати необхідність ресурсів і здійснювати їх закупівлю у 

відповідності до чинного законодавства; 

 за погодженням з органом управління майном відповідно до вимог 

чинного законодавства проводити відчуження майна, здавати його в оренду, 

надавати в тимчасове користування підприємствам, організаціям, 

кооперативам, фізичним особам споруди, обладнання, транспортні засоби, 

інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу, якщо 

вони стали непридатними або морально застарілими; 

 укладати господарчі та трудові договори, угоди з підприємствами, 

установами та організаціями, науковими закладами, кооперативами, 



 

 

 

навчальними закладами, приватними особами на виконання робіт,  підвищення 

кваліфікації кадрів, а також надання додаткових послуг. 

6.2. Обов’язки  ФСТ ,,Колос‖: 

6.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності птовариство повинне 

враховувати договірні зобов’язання, державні завдання та замовлення. 

6.2.2.  ФСТ ,,Колос‖: 

 здійснює будівництво, реконструкцію, поточний та капітальний ремонт 

основних фондів, забезпечує своєчасне введення в дію придбаного обладнання; 

 створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує 

дотримання чинного законодавства про працю, правил та норм охорони праці, 

техніки безпеки, соціального страхування; 

 виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного 

середовища та забезпечення екологічної безпеки. 

У разі порушення підприємством чинного законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, 

тимчасово заборонена, або припинена відповідно до чинного законодавства. 

 

7. Управління фізкультурно-спортивним товариством  „Колос”. 

7.1. Управління фізкультурно-спортивним товариством „Колос‖ здійснює 

його керівник – директор фізкультурно-спортивного товариства „Колос‖. 

7.2. Пропозиції про призначення чи звільнення директора товариства вносить 

на сесію районної ради голова ради або особа, яка здійснює його повноваження. 

7.3. Кандидатура на посаду директора ФСТ „Колос‖ попередньо 

розглядається профільною постійною комісією районної ради . 

7.4. Трудові відносини оформляються у вигляді контракту, який підписує за 

дорученням районної ради голова районної ради ; 

7.5. Контракт  з директором ФСТ «Колос» укладається на строк від 1 до 5 років; 

7.6.     Директор товариства: 

 діє на основі єдиноначальності; 

 несе повну відповідальність за стан та діяльність товариства; 

 діє без доручення від імені товариства, представляє його в усіх установах 

та організаціях; 

 укладає договори, угоди, в т.ч. трудові, користується правом 

розпорядження; 

 формує та подає на затвердження відповідно до чинного законодавства 

штатний розпис та погоджує з районною радою; 

 розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного 

законодавства на умовах передбачених договором оперативного управління; 

 складає річні та перспективні плани роботи ФСТ „Колос‖; 

 складає плани основних заходів, календар спортивно-масових заходів на 

рік; 

 здійснює постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю 

товариства; 

 



 

 

 

 

 

 розподіляє та затверджує розміри допомоги на оздоровлення членів 

товариства; 

 розглядає і затверджує акти ревізії та інвентаризації постійно діючою 

комісією по інвентаризації; 

 присвоює звання II, III спортивних та I юнацьких розрядів і нагороджує їх 

відповідними значками; 

 присвоює звання „суддя по спорту‖, в т.ч. III категорію і нагороджує їх 

відповідними знаками; 

 подає документи на членів товариства, згідно класифікації, для 

присвоєння 1-го розряду та судді другої категорії; 

 організовує курси і семінари по навчанню фізкультурних кадрів, суддів з 

видачею після навчання посвідчень; 

 направляє спортивні делегації на обмін передовим досвідом роботи 

передових спортивних команд, як в Україні, так і за кордоном; 

 відкриває і закриває рахунки в банках, розпоряджається коштами згідно 

кошторису; 

 розглядає та вирішує в межах своєї компетенції інші питання, пов’язані з 

діяльністю товариства. 

 

7.7. Орган управління майном не має права втручатися в оперативну і 

господарську діяльність товариства. 

 

 

 

8. Члени фізкультурно-спортивного  товариства „Колос”. 

 Їх права та обов’язки. 

8.1. Членами фізкультурно-спортивного товариства „Колос‖ можуть бути 

підприємства, організації, установи, навчальні заклади, фізичні особи 

Заліщицького району. 

8.2. Член товариства має право: 

 займатися в спортивних секціях, групах здоров’я,  виступати в складі 

команди будь-якого виду спорту, відвідувати тренажерні зали та користуватися 

спортивними спорудами; 

 брати участь у фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах, 

фізкультурних святах, виступати за команди свого колективу, збірної команди 

спортклубу, збірної району в обласних, державних та міжнародних змаганнях; 

 навчатися на курсах і семінарах; 

 безкоштовно використовувати в установленому порядку спортивні 

споруди, інвентар та форму, обладнання клубу. 

8.3. Член фізкультурно- спортивного товариства повинен: 

 виконувати статутні вимоги; 



 

 

 

 сприяти розвитку фізичної культури і спорту в Заліщицькому районі, 

пропаганді здорового способу життя; 

 берегти спортивне майно та інвентар. 

 

9. Внесення змін і доповнень до Статуту товариства та припинення 

діяльності. 

9.1. Зміни і доповнення до даного Статуту вносяться за рішенням Засновника 

товариства і підлягають державній реєстрації у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

9.2. Реорганізація, злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення та 

припинення діяльності товариства проводиться Заліщицькою районною радою  

або на підставі рішення суду. 

9.3. При реорганізації та ліквідації клубу працівникам, які звільняються, 

гарантується додержання прав та інтересів відповідно до трудового 

законодавства України. 

9.4. Припинення діяльності товариства проводиться ліквідаційною комісією 

призначеною рішенням районної ради або судом. 

9.5. В разі припинення  ФСТ ,,Колос” ( у результаті його ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення) всі активи передаються 

новоствореній фізкультурно-спортивній організації (організаціям) або 

зараховуються до районного бюджету. 

 

 

Голова районної ради                                        І.П.ДРОЗД 

 

 

Село Зелений Гай, Заліщицький район, Тернопільська область, Україна 

«___» ______________________ грудня дві тисячі шістнадцятого року. 

 

Я, Прокоп Ігор Михайлович, Зеленогайський сільський голова, засвідчую 

справжність підпису голови Заліщицької районної ради Дрозда Івана 

Петровича, який проставлено в моїй присутності. 

Особу його встановлено, дієздатність та повноваження перевірено. 

Зареєстровано в реєстрі за номером ________ 

Стягнуто плати згідно статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про 

державне мито. 

 

Зеленогайський 

сільський голова                                               __________________ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 172 

 

Про призначення Тракало О.Й. директором  комунального підприємства 

«Заліщицька районна централізована бібліотечна система»  

 

      На підставі пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми 

роботи  у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників 

державних та комунальних закладів культури», враховуючи результати 

конкурсного відбору на дану посаду згідно протоколу голосування засідання 

конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору керівників закладів 

культури, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища 

та міста Заліщицького району від 04 жовтня 2016 року,  районна рада 

 

вирішила: 
 

1.Призначити Тракало Ольгу Йосипівну на посаду директора 

комунального підприємства «Заліщицька районна централізована бібліотечна 

система» як переможця конкурсного відбору на дану посаду, увільнивши її з 

посади виконуючого обов’язки директора даного підприємства. 
 

         2.Голові Заліщицької  районної ради Дрозду І.П. укласти контракт з 

директором комунального підприємства «Заліщицька районна централізована 

бібліотечна система»  Тракало О.Й. на п’ять років за результатами конкурсу. 
 

         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, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 173 

 

 

Про внесення змін до Статуту Заліщицького 

районного комунального підприємства 

«Заліщицький районний будинок народної 

творчості»   

 

 Відповідно до статей 43, 60 Закону України ,,Про місцеве самоврядування 

в Україні‖, розглянувши клопотання директора Заліщицького районного 

будинку народної творчості Гирилюка В.С. від 09.12.2016 року № 22, 

враховуючи  висновки та рекомендації 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 

                                                

в и р і ш и л а: 

 

 1. Внести зміни та доповнення до Статуту Заліщицького районного 

комунального підприємства «Заліщицький районний будинок народної 

творчості», виклавши його у новій редакції. 

 2. Затвердити Статут Заліщицького районного комунального 

підприємства «Заліщицький районний будинок народної творчості» у новій 

редакції (додається). 

 3. Директору Заліщицького районного комунального підприємства 

«Заліщицький районний будинок народної творчості»  Гирилюку Володимиру 

Степановичу провести державну реєстрацію Статуту товариства у новій 

редакції відповідно до вимог чинного законодавства. 

 4. Контроль за виконанням 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 14.12.2016 р. № 173 
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«ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК НАРОДНОЇ  ТВОРЧОСТІ» 

 

 

( нова редакція) 
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                                           1. Загальні положення  

1.1.Заліщицьке районне комунальне підприємство «Заліщицький районний 

будинок народної творчості», іменоване надалі «Підприємство», створене 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України. 

1.2.Найменування Підприємства: 

1.2.1.Повне українською назвою: Заліщицьке районне комунальне 

підприємство «Заліщицький районний будинок народної творчості». 

1.3. Засновником та Власником Підприємства  є Заліщицька районна рада. 

1.4 Підприємство  є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний 

баланс,  рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та 

ідентифікаційним кодом, штампи, бланки організаційно – розпорядчої 

документації, необхідні для організації своєї роботи. Підприємство має майнові 

та  немайнові права, несе обов’язки, може бути позивачем та відповідачем у 

судах.  

1.5. Підприємство підлягає державній реєстрації. 

1.6. Підприємство утримується за рахунок коштів районного бюджету та 

власних надходжень і є  неприбутковим. 

1.7. Підприємство  не несе відповідальності за зобов'язаннями  Засновника. 

Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім 

випадків, передбачених законодавством України.   

1.8. У своїй діяльності Підприємство  керується цим Статутом, чинним 

законодавством, рішеннями районної  ради та розпорядженнями голови 

районної ради і розпорядженнями голови райдержадміністрації. 

1.9.Підприємство  знаходиться за адресою :  48600  м. Заліщики,  

вул. С. Бандери, 66, Тернопільська область, Україна. 

 

2. Мета створення, основні напрямки та види діяльності. 

2.1. Підприємство  утворене для  створення, розповсюдження, 

популяризації культурних надбань, проведення освітньо – культурних, 

мистецьких  заходів, нарад, конференцій . 

2.2. Основними напрямками діяльності є:  

2.2.1.Збереження, відродження та розвиток культури всіх 

національностей в районі; 

          2.2.2. Розвиток самодіяльної народної творчості в усій багатоманітності її 

жанрів, розкриття творчих здібностей та обдарувань людей; 

          2.2.3. Збереження, відродження та розвиток культури всіх 

національностей в районі.  

          2.2.4. Розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, 

аматорського мистецтва, народних художніх промислів.  

          2.2.5. Розвиток аматорських об’єднань та клубів за інтересами.  

          2.2.6. Проведення концертної, виставкової, фестивальної, конкурсної та 

гастрольної діяльності.  

          2.2.7. Здійснення методичної і практичної допомоги художнім 

колективам, клубним об’єднанням, клубним закладам району, трудовим та 



 

 

 

учбовим колективам з питань організації культурно – масової роботи, 

забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної 

діяльності для кожного громадянина.  

         2.2.8. Підтримка працівників культури в реалізації художніх задумів та 

проектів, впровадження нових форм та методів роботи.  

         2.2.9.Розвиток культурних міжнародних зв’язків.  

         2.2.10. Розробка цільових комплексних програм розвитку культури в 

районі та надання їх на розгляд відділу культури.  

         2.2.11. Укріплення матеріально-технічної бази .  

         2.2.12. Інша діяльність, що не суперечить законодавству України та цьому 

Статуту .  

         2.3.  Основними видами діяльності  є:  

         2.3.1. Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, 

студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних 

формувань.  

         2.3.2. Організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та 

інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань.  

         2.3.3. Проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних 

заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих 

виконавців.  

         2.3.4. Організація та проведення масових театралізованих свят, народних 

гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв та традицій.  

         2.3.5. Організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі 

проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, 

дитячих ранків та інших розважальних програм.  

         2.3.6. Функціями Районного будинку народної творчості (надалі РБНТ) є: 

- культурно-творча; 

- виховна;  

- пізнавальна;  

- розважальна;  

- методична. 

 

2.3.7. Підприємство організовує роботу колективів художньої творчості, студій, 

клубів за інтересами тощо; 

2.3.8. Підприємство: 

 - влаштовує конкурси, масові свята, фестивалі, вечори відпочинку, народні 

гуляння; 

 - відкриває платні гуртки та студії; 

 - організовує пункти прокату музичних інструментів, сценічних костюмів, 

технічних засобів тощо; 

 - здає в оренду окремі приміщення, концертний зал для проведення зборів, 

зібрань, конференцій; 

 - організовує виїзні платні концерти народних самодіяльних колективів; 

 - організовує творчі поїздки кращих колективів художньої самодіяльності; 



 

 

 

           - може також займатися іншими видами діяльності, не забороненими 

законодавством України і які відповідають цілям, передбаченим цим статутом.                    

                                                                                                                                   

3. Майно Підприємства. 

3.1. Майно РБНТ становлять основні фонди, оборотні і грошові засоби, а 

також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному 

балансі.  

          3.2.Майно РБНТ є власністю Заліщицької районної ради, яке передано 

йому на правах оперативного управління.   

           3.3. Джерелами формування майна  є:  

          3.3.1. Майно, передане йому Засновником;  

          3.3.2. Кошти районного бюджету;  

          3.3.3. Добровільні грошові внески юридичних і фізичних осіб;  

          3.3.4. Власні надходження, які надійшли як плата за послуги, що ним 

надаються в порядку, встановленому чинним законодавством України;  

          3.3.5. Плата за оренду майна ;  

          3.3.6. Земельна ділянка, яка закріплена за РБНТ у порядку, визначеному 

законодавством України;  

          3.3.7. Інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.  

          3.4. Кошти та майно Підприємства використовуються згідно 

законодавства України та цього Статуту. 

          3.5. Відносини РБНТ з іншими підприємствами, організаціями, 

установами і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюється 

на основі договорів.  

          3.6. Підприємство має право на надання платних послуг відповідно до 

переліку платних послуг, які можуть надаватися державними закладами 

культури. 

          3.7. Відчуження майна, а також здача в оренду, використання як застави, 

внесення до статутного фонду інших Підприємств об'єднань можливо тільки за 

погодженням з Засновником. 

 3.8. Отримані доходи (прибутки) або їх частини забороняється 

розподіляти  серед засновників ( учасників), членів підприємства, 

працівників ( крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального 

внеску), членів органів управління та інших повязаних з ними осіб. 

 

4.  Управління Підприємством. 

         4.1.Заліщицька районна в межах своїх повноважень: 

- приймає рішення про створення, припинення шляхом ліквідації, 

реорганізації злиття, приєднання, перетворення, поділу підприємства; 

- затверджує статут  та внесення до нього змін, доповнень; 

- затверджує структуру підприємства; 

- призначає на посаду та звільняє з посади керівника підприємства; 

- затверджує обсяг бюджетного фінансування ; 

- сприяє вирішенню питань матеріально – технічного та фінансового 

забезпечення розвитку підприємства. 



 

 

 

4.2. Відділ з питань культури, національностей та релігій Заліщицької районної 

державної адміністрації в межах своїх повноважень: 

- затверджує штатний розклад; 

- затверджує кошторис ; 

- затверджує річні звіти. 

4.3. Безпосереднє керівництво підприємством здійснює директор, який 

обирається за результатами відкритого та публічного конкурсного добору і 

призначається на посаду сесією районної ради на підставі рішення конкурсної 

комісії.  

 Голова Заліщицької районної ради укладає з директором підприємства 

контракт, в якому визначаються строк його дії, права, обов'язки і 

відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального 

забезпечення і організації праці директора, умови розірвання договору, в тому 

числі дострокового. 

 Звільнення з посади директора підприємства здійснюється в порядку 

передбаченому умовами контракту та відповідно до чинного законодавства на 

підставі рішення сесії районної ради. 

Директором підприємства може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у 

сфері культури не менше пяти років, володіє державною мовою та здатна за 

своїми діловими і моральними якостями, освітніми і професійним рівнем 

виконувати відповідні посадові обов’язки. 

Директор підприємства: 

здійснює керівництво колективом; 

призначає на посади та звільняє з посад працівників підприємства; 

 забезпечує дотримання вимог щодо охорони санітарно - гігієнічних та 

протипожежних норм, техніки безпеки; 

організовує виконання кошторису доходів та видатків , укладає угоди 

(договори) із фізичними та юридичними особами; 

установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу 

працівникам відповідно до законодавства;  

представляє підприємство в усіх підприємствах, установах та організаціях і 

відповідає перед засновником за результати його діяльності ; 

видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх 

виконання; 

розробляє структуру і штатний розпис підприємства; 

застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників ; 

затверджує посадові обов’язки працівників підприємства. 

4.4.Повноваження трудового колективу підприємства визначається 

законодавством України. 

4.5. Права трудового колективу  реалізуються загальними зборами трудового 

колективу, що скликаються за потребою, але не рідше двох разів на рік. 

4.6. Трудовий колектив на загальних зборах: 

 розглядає і затверджує проект колективного договору; 

 розглядає результати роботи трудового колективу за рік, обговорює інші 

важливі питання діяльності підприємства. 



 

 

 

5. Господарська, економічна і соціальна діяльність Підприємства. 

       5.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає 

перспективи розвитку.  

       5.2. Підприємство  реалізує свою продукцію та надає послуги 

підприємствам, організаціям, громадянам по встановлених ним  цінах і тарифах 

або на договірній основі.  

       5.3. Відносини підприємства  з іншими підприємствами, організаціями і 

громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі 

договорів (контрактів). 

       5.4. Трудовий колектив підприємства  складають громадяни, які приймають 

участь своєю працею в діяльності підприємства. 

       5.5. Трудовий колектив підприємства  розглядає і затверджує проект 

колективного договору.  

 

 

6. Облік, звітність та контроль. 

 

       6.1. Підприємство  веде облік результатів своєї діяльності, бухгалтерську, 

податкову та статистичну звітність в установленому порядку та несе 

відповідальність за її достовірність.  

 

 

7. Ліквідація та реорганізація підприємства . 

 

       7.1. Реорганізація і ліквідація  Підприємства здійснюються за рішенням 

Засновника, або за рішенням суду в порядку, встановленому законодавством 

України. 

       7.2. У разі припинення районного будинку народної творчості ( у 

результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) 

активи передаються новоствореній/новоствореним 

організації/організаціям такого ж спрямування діяльності або 

зараховуються до районного бюджету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                           8. Внесення змін та доповнень до Статуту. 

      8.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться та затверджуються  

Засновником. 

 

 

 

 

Голова Заліщицької районної ради                                        І.П.ДРОЗД 
 

 

 

 

Село Зелений Гай, Заліщицький район, Тернопільська область, Україна. 

«___»______________________грудня дві тисячі шістнадцятого року. 

 

Я, Прокоп Ігор Михайлович, Зеленогайський сільський голова 

засвідчую справжність підпису голови Заліщицької районної ради Дрозда Івана 

Петровича, який зроблено в моїй присутності. 

Особу його встановлено, дієздатність та повноваження перевірено. 

Зареєстровано в реєстрі за номером_______ 

Стягнуто плати згідно статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про 

державне мито». 

 

Зеленогайський сільський голова                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 174 

 

Про внесення змін до Статуту Заліщицького 

районного комунального краєзнавчого музею 

 

 Відповідно до статей 43, 60 Закону України ,,Про місцеве самоврядування 

в Україні‖, розглянувши клопотання директора Заліщицького районного 

комунального краєзнавчого музею  Каспрука В.В. від 09.12.2016 року  № 7, 

враховуючи  висновки та рекомендації 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.Внести зміни та доповнення до Статуту Заліщицького районного 

комунального краєзнавчого музею, виклавши його у новій редакції. 

 2.Затвердити Статут Заліщицького районного комунального краєзнавчого 

музею у новій редакції (додається). 

 3.Директору Заліщицького районного комунального краєзнавчого музею  

Каспруку Віталію Володимировичу провести державну реєстрацію Статуту 

товариства у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства. 

 4.Контроль за виконанням 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 14.12.2016 р. № 174 

 

 

 

 
СТАТУТ 

ЗАЛІЩИЦЬКОГО РАЙОННОГО 

КОМУНАЛЬНОГО 

КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ 

(нова редакція) 
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1. Загальні положення 

1.1. Заліщицький районний комунальний краєзнавчий музей  (далі – Музей) є 

комунальним, культурно – освітнім і науково-дослідницьким закладом, 

діяльність якого спрямована на вивчення та збереження пам’яток матеріальної і 

духовної культури, пов’язаних з історією і сьогоденням Заліщицького району, 

залучення громадян до надбань національної та історико-культурної спадщини, 

призначений для комплектування, вивчення, збереження, охорони і 

використання  пам’яток природи, популяризації музейного зібрання: предметів 

та музейних колекцій.  

1.2. Повне найменування:           

          - Залішицький районний комунальний краєзнавчий музей. 

1.3. Скорочене найменування:        

        -  Заліщицький РККМ 

1.4. Юридична адреса Музею: 48600 Тернопільська область, м. Заліщики, вул. 

Ст. Бандери, буд.66 

1.5. Заліщицький районний  комунальний краєзнавчий музей заснований 

Заліщицькою районною радою ( далі - Засновник) на спільній власності 

територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району, фінансується з 

районного бюджету та є неприбутковим закладом.  

 

2. Організаційно-правові засади діяльності закладу 
2.1. Заклад є юридичною особою із статусом комунального закладу та 

наділений усіма правами юридичної особи. 

2.2. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України “Про музеї та музейну справу”, “Про охорону культурної спадщини”, 

“Про охорону археологічної спадщини”, “Про культуру”, Указами та 

розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, наказами, інструкціями Міністерства культури 

України, рішеннями сесій Заліщицької районної ради, розпорядженнями голови 

районної ради та районної державної адміністрації, наказами завідувача відділу 

з питагнь культури, національностей і релігій Заліщицької районної державної 

адміністрації, що регулюють діяльність у галузі культури, цим Статутом та 

іншими нормативно-правовими актами. 

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені 

законодавством України про музеї та музейну справу, то застосовуються 

правила міжнародного договору. 

2.3. Музей має печатку, штамп та фірмовий бланк із своїм найменуванням. 

2.4. Музей не відповідає по зобов’язанням Засновника, як Засновник не 

відповідає за зобов’язаннями Музею.  

2.5. Основною метою діяльності Музею є придбання, вивчення, збереження, 

популяризація та експонування меморіальних, історичних, мистецьких і 

культурних пам’яток матеріальної і духовної культури та природи, сприяння 



 

 

 

відродженню національної свідомості українського народу, вихованню 

гармонійно розвиненої людини, розвитку українських національних традицій. 

2.6. Основними напрямами діяльності Музею є науково-дослідна і культурно-

освітня діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, 

видавнича, реставраційна, виставкова, пам’яткоохоронна робота. 

2.7. Основними завданнями діяльності Музею є:  

 пошукова діяльність в області вивчення історії, природи краю, етнографії, 

археології, фольклору, пам’яток історії та культури; 

 вивчення процесів економічного, культурного розвитку краю, природи з 

найдавніших часів до наших днів; 

 вивчення та встановлення наукової, культурної і художньої цінності 

предметів музейного значення та музейних колекцій; 

 поповнення музейного фонду і створення експозицій, проведення наукових 

відряджень, виявлення та вивчення необхідних матеріалів, що зберігаються в 

державних архівах, фондах інших музеїв тощо; збирання     матеріалів серед 

населення, встановлюючи в першу чергу зв'язок з учасниками історичних 

подій, ветеранами праці, залучаючи для цього краєзнавців, колекціонерів, 

ентузіастів, у тому числі юних; 

 надання платних консультацій юридичним, фізичним особам відповідно до 

профілю музею; 

 здійснення методичної допомоги музеям на громадських засадах та при 

закладах освіти району; 

 розроблення тематико - експозиційних планів постійно-діючих виставок; 

 проведення інших видів діяльності у сфері вивчення історії краю та музейної 

справи;  

 забезпечення підвищення кваліфікації фахівців музею, проведення обміну 

досвідом роботи з музеями України та інших держав; 

 проведення вивчення і систематизація предметів музейного значення, 

формування електронної бази даних, що містить відомості про дані предмета; 

 ведення роботи із впровадження сучасних методів, методик та технологій з 

усіх напрямків діяльності музею; 

 створення стаціонарних, пересувних тематичних виставок; 

 організація презентаційних виставок, виставок-продажі, конкурсів, 

реалізація соціально-культурних проектів; 

 створення і організація роботи краєзнавчих об’єднань з культурно-

пізнавальними, історико-літературними, природно-екологічними, колекційно - 

збираючими та декоративно-прикладними видами творчості; 

 організація консультацій і лекторіїв, проведення тематичних вечорів, циклів 

творчих зустрічей, інших форм просвітницької діяльності; 

 задоволення щоденних культурних потреб громадян та їх інтересів до 

міжнаціональних, міжетнічних контактів через організацію гостинних, клубів 

за інтересами, творчих майстерень, лекційних занять, екскурсійну та 

виставкову діяльність, у тому числі і для дітей; 



 

 

 

 проведення екскурсій по експозиціях, виставках, консультації, лекції, бесіди, 

шкільні уроки біля стендів музею; 

 проведення роботи по популяризації історико-культурної спадщини краю; 

 організація зустрічей з видатними людьми, ветеранами воєн і праці, творчою 

інтелігенцією з метою формування патріотичної, активної громадської позиції у 

підростаючого покоління; 

 проведення тематичних виставок на замовлення, декад, «віталень», «круглих 

столів», вікторин; 

 проведення заходів з метою культурного, естетичного і духовного виховання 

дітей та молоді, стимулювання творчого самовдосконалення в умовах музею 

шляхом залучення до музейно-освітніх програм з використанням як 

традиційних форм, так і новітніх інформаційних технологій; 

 видання каталогів, буклетів, путівників по залах музею, історичних місцях, 

туристичних маршрутах краю, визначних об’єктах, статей та інших науково-

популярних довідок та рекламних матеріалів (афіші, плакати, листівки, 

запрошення, програми ін.). 

 

3. Управління Музеєм 

3.1. Заліщицька районна рада, в межах своїх повноважень: 

- приймає рішення про створення, припинення шляхом ліквідації, 

реорганізації злиття, приєднання, перетворення, поділу Музею; 

- затверджує статут  та внесення до нього змін, доповнень; 

- затверджує структуру Музею; 

- призначає на посаду та звільняє з посади керівника Музею; 

- затверджує обсяг бюджетного фінансування ; 

- сприяє вирішенню питань матеріально – технічного та фінансового 

забезпечення розвитку Музею. 

3.2. Відділ з питань культури, національностей та релігій Заліщицької районної 

державної адміністрації в межах своїх повноважень: 

- затверджує штатний розклад; 

- затверджує кошторис ; 

- затверджує річні звіти. 

3.3. Безпосереднє керівництво Музеєм здійснює директор, який обирається за 

результатами відкритого та публічного конкурсного добору і призначається на 

посаду сесією районної ради на підставі рішення конкурсної комісії.  

 Голова Заліщицької районної ради укладає з директором Музею контракт, 

в якому визначаються строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін 

(в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації 

праці директора, умови розірвання договору, в тому числі дострокового. 

 Звільнення з посади директора Музею здійснюється в порядку 

передбаченому умовами контракту та відповідно до чинного законодавства на 

підставі рішення сесії районної ради. 

Директором Музею може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері 

культури не менше пяти років, володіє державною мовою та здатна за своїми 



 

 

 

діловими і моральними якостями, освітніми і професійним рівнем виконувати 

відповідні посадові обов’язки. 

Директор Музею: 

здійснює керівництво колективом; 

призначає на посади та звільняє з посад працівників закладу; 

 забезпечує дотримання вимог щодо охорони санітарно - гігієнічних та 

протипожежних норм, техніки безпеки; 

організовує виконання кошторису доходів та видатків Музею, укладає угоди 

(договори) із фізичними та юридичними особами; 

установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу 

працівникам Музею відповідно до законодавства;  

представляє Музей в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає 

перед засновником за результати його діяльності ; 

видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх 

виконання; 

розробляє структуру і штатний розпис Музею; 

застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників 

Музею; 

затверджує посадові обов’язки працівників Музею. 

3.4. Повноваження трудового колективу Музею визначається законодавством 

України. 

3.5. Права трудового колективу  реалізуються загальними зборами трудового 

колективу, що скликаються за потребою, але не рідше двох разів на рік. 

3.6. Трудовий колектив на загальних зборах: 

 розглядає і затверджує проект колективного договору; 

 розглядає результати роботи трудового колективу за рік, обговорює інші 

важливі питання діяльності Музею.  

 

4.Фінансово-господарська діяльність  

 та матеріально – технічна база Музею 

4.1. Фінансово - господарська діяльність Музею проводиться відповідно до 

чинного законодавства України та цього Статуту. 

4.2. Фінансування Музею здійснюється за рахунок коштів районного бюджету. 

Бюджетні кошти спрямовуються на матеріальні витрати Музею, пов’язані з 

оплатою праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний 

захист та матеріальне стимулювання працівників трудового колективу, тощо. 

Фінансування Музею може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел 

фінансування, не забороненних законодавством.  

Бюджетне фінансування  не може зменшуватися або припинятися у разі 

наявності у Музею додаткових джерел фінансування. 

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності Музею та позабюджетні кошти 

не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством 

України, і використовуються виключно за призначенням.  

4.3. Додатковими джерелами формування коштів Музею є: 

 - кошти, отриманні за надання платних послуг; 



 

 

 

 - кошти гуманітарної допомоги; 

- добровільні і грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, 

організацій та окремих громадян;  

 - інші надходження. 

Кошти, отриманні Музеєм з додаткових джерел фінансування, 

використовуються для впровадження діяльності, передбаченої цим статутом.  

4.4. Музей є бюджетною неприбутковою організацією. 

 Доходи Музею у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних 

активів, одержаних  від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої 

цим статутом, звільняються від оподаткування. 

4.5. Музей у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має 

право:  

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої 

діяльності відповідно до цього статуту; 

 - розвивати власну матеріальну базу; 

 - виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та 

цьому статуту. 

 Матеріально-технічна база Музею може включати: будівлі, споруди, 

обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і 

нерухоме майно, що перебуває у його користуванні. 

4.6. Збитки, завдані Музею внаслідок порушення майнових прав юридичними 

та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства 

України.  

4.7. Ведення бухгалтерського обліку та звітності здійснюється централізованою 

бухгалтерією відділу з питань культури, національностей та релігій 

Заліщицької районної державної адміністрації. 

4.8. Музею забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх 

частини серед засновників (учасників), членів такої організації, 

працівників ( крім опалати їхньої праці, нарахування єдиного соціального 

внеску), членів органів управління та інших повязаних з ними осіб. 

 

5. Формування музейного фонду Закладу 

5.1. Формування музейного фонду  здійснюється шляхом: 

 придбання в установленому порядку предметів музейного значення за 

рахунок районного бюджету, державного бюджету та інших джерел, не 

заборонених законодавством; 

 безоплатної передачі предметів музейного значення підприємствами, 

установами, організаціями та громадянами; 

 передачі предметів музейного значення, виявлених під час археологічних, 

етнографічних, науково-природних та інших експедицій, будівельних, 

ремонтних або реставраційних робіт, у тому числі з дорогоцінних матеріалів, 

дорогоцінного каміння та скарбів; 

 поповнення музейного зібрання іншими засобами, що не суперечать 

чинному законодавству України. 

 



 

 

 

5.2. Музейні предмети та предмети музейного значення, які зберігаються в 

Заліщицькому районному комунальному краєзнавчому музеї, підлягають 

точному обліку в порядку, встановленому чинним законодавством. 

 

 6.Державний контроль за діяльністю Музею 

 6.1. Державний контроль за діяльністю Музею здійснюють Міністерство 

культури України, в межах своїх повноважень Заліщицька районна рада та 

відділ з питань  культури, національностей та релігій Заліщицької районної 

державної адміністрації. 

                           7. Ліквідація і реорганізація Музею 

7.1.Рерганізація, ліквідація Музею здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. 

7.2.У результаті реорганізації або ліквідації Музею, його права, обов’язки, 

а також активи переходять до неприбуткової організації відповідного виду 

або зараховуються до районного бюджету. 

 

                          8. Заключні положення 

8.1. Статут Музею набирає чинності з дня його державної реєстрації. 

8.2. Доповнення та зміни до Статуту затверджуються рішенням Засновника та 

реєструються у відповідності до чинного законодавства України. 

8.3. Умови, які не передбачені цим Статутом регламентуються чинним 

законодавством України та рішеннями Засновника. 

 

Голова районної ради                                              І.П.ДРОЗД 

 

Село Зелений Гай, Заліщицький район, Тернопільська область, Україна. 

«____»_________________ грудня дві тисячі шістнадцятого року. 

Я, Прокоп Ігор Михайлович, Зеленогайський сільський голова засвідчую 

справжність підпису голови Заліщицької районної ради Дрозда Івана 

Петровича, який зроблено в моїй присутності. 

Особу його встановлено, дієздатність та повноваження перевірено. 

Зареєстровано в реєстрі за номером______ 

Стягнуто плати згідно статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про 

державне мито». 

 

Зеленогайський сільський голова _________________________ 

 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 175 
 

Про передачу зі спільної власності територіальних  

громад сіл, селища, міста Заліщицького району у  

комунальну власність територіальної громади  

Новосілківської сільської ради нерухомого майна  

 

   Відповідно до листа Новосілківської сільської ради від 24.11.2016 № 403 

««Про передачу будинку», який знаходиться у с. Новосілка та перебуває у 

власності Заліщицької районної ради і на балансі відділу з питань освіти, 

молоді і спорту райдержадміністрації, у власність територіальної громади  

с. Новосілка, з подальшою його передачею учаснику бойових дій АТО на сході 

України Цапару Сергію Васильовичу, враховуючи  рішення Новосілківської 

сільської ради від 29.04.2016 року  «Про надання згоди на прийняття зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району у 

комунальну власність територіальної громади  Новосілківської сільської ради   

будівлі», висновки та пропозиції постійної комісії районної ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та власності, погодження 

відділу з питань освіти, молоді  та спорту райдержадміністрації від «12» грудня 

2016 року №531, керуючись статтями 43,60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міста Заліщицького району, з балансу відділу з питань освіти, молоді та 

спорту Заліщицької районної державної адміністрації, у комунальну власність 

територіальної громади Новосілківської сільської ради наступне нерухоме 

майно та інші матеріальні цінності: 

 1.1.Житлову будівлю балансовою вартістю 15726 гривень, розташовану по вул. 

Шевченка,26 в селі Новосілка Заліщицького району Тернопільської області; 

 1.2.Начальнику відділу з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької районної 

державної адміністрації освіти райдержадміністрації Підгребя Н.М.: 

а) забезпечити передачу будівлі відповідно до чинного законодавства України. 

 



 

 

 

б) Утворити комісію  по прийому – передачі вказаної будівлі. 

 

2.До комісії по прийманню-передачі вказаної будівлі від районної ради 

делегувати заступника голови районної ради Лопушняка В.Ф. 

 

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, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 176 

 
Про затвердження Порядку продажу об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району шляхом 

викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без 

оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за 

принципом аукціону 

 

Відповідно до  частини першої статті 17, частин першої -десятої статті 18,  

статті 18-
2
 Закону України «Про приватизацію невеликих державних 

підприємств (малу приватизацію)»,  Закону України «Про приватизацію 

державного майна» керуючись статтями 43,60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити Порядок продажу об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району шляхом викупу, 

на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за 

конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, що 

додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 

   - Рішення Залішицької районної ради від 04 червня 2008 року № 228 «Про 

затвердження Порядку відчуження об’єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міста Заліщицького району». 

    - пункт 2 рішення районної ради від 21.10.2016р № 154 «Про надання 

дозволу на відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міста Заліщицького району». 

    - пункт 2 рішення районної ради від 21.10.2016р № 155 «Про надання 

дозволу на відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міста Заліщицького району». 

   3.У вступних частинах рішень районної ради від 21 жовтня 2016року № 

154 та 155 « Про надання дозволу на відчуження об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району»  слова 

«відповідно до Положення про порядок відчуження об’єктів спільної власності 
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територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району, затвердженого 

рішенням районної ради від 04.06.2008року № 228» виключити. 

4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                                                               



 

 

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                      Рішенням районної ради  

     від 14.12.2016 № 176 

 

 
ПОРЯДОК  

продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міста Заліщицького району шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за 

методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю 

пропонування ціни за принципом аукціону 
 

І. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про приватизацію 

невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та Закону України 

«Про приватизацію державного майна». 

1.2. Цей Порядок визначає механізм підготовки, організації і проведення 

приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, 

міста Заліщицького району (надалі обєктів ) шляхом викупу, продажу на 

аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни та без оголошення ціни, а 

також продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом 

аукціону. 

1.3. Продаж об’єктів , що підлягають приватизації, разом із земельними 

ділянками комунальної власності, на яких вони розташовані, здійснюється 

відповідно до цього Порядку. 

1.4. Районна рада затверджує переліки об’єктів  приватизації, які перебувають у 

комунальній власності та підлягають: 

продажу на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення 

ціни); 

продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону 

(далі - конкурс); 

викупу. 

1.5. Після затвердження переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом 

викупу, на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни та без оголошення 

ціни, за конкурсом районна рада публікує його в районній газеті «Колос» та  на 

офіційному веб-сайті ради. 

1.6. У місячний строк з моменту прийняття рішення про приватизацію 

єдиного майнового комплексу комунального підприємства районна рада у 

встановленому законодавством порядку приймає від балансоутримувача 

цього підприємства функції з управління цим майном (крім майна, що не 

підлягає приватизації). 

1.7. За рішенням районної ради проводиться інвентаризація майна в порядку, 

визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 1993 року 

№ 158 «Про затвердження Положення про інвентаризацію майна державних 

підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна 

державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається 
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після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)», та 

здійснюється оцінка такого об’єкта  приватизації відповідно до Методики 

оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 

грудня 2003 року № 1891 (далі - Методика). 

1.8. Інформація про об’єкт, що підлягає продажу на аукціоні, у тому числі за 

методом зниження ціни, без оголошення ціни, за конкурсом публікується не 

пізніш як за 20 календарних днів до дати проведення відповідного аукціону, 

конкурсу в  газеті «Колос», на офіційному веб-сайті районної ради. 

1.9. Заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та 

заяви про приватизацію подаються до районної ради у письмовому вигляді 

відповідно до Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку 

об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об'єктів 

державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного 

майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (у редакції наказу Фонду 

державного майна України від 02 квітня 2012 року № 437). 

1.10. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 

індивідуальний код учасника - набір цифр, що автоматично присвоюється 

системою у випадку реєстрації заявника учасником електронних торгів та 

відображається в ході проведення аукціону; 

конкурсна комісія - створений районною радою тимчасово діючий 

колегіальний орган з метою визначення умов конкурсу та переможця конкурсу; 

конкурсна пропозиція ціни - безумовна та невідклична пропозиція учасника 

конкурсу щодо ціни об’єкта  приватизації, з якої розпочнуться торги; 

ліцитатор - ведучий аукціону (торгів на конкурсі), який володіє технікою 

проведення торгів, має досвід їх проведення та може бути представником 

районної ради або надавати послуги на підставі договору з районною радою; 

організатор аукціону – виконавчий апарат районної ради або залучена ним 

відповідно до статті 17 Закону України «Про приватизацію невеликих 

державних підприємств (малу приватизацію)» юридична особа; 

орган приватизації – районна рада; 

система електронних торгів - інформаційна система, що забезпечує здійснення 

в електронній формі процесів проведення аукціонів в електронній формі та 

обробку інформації про аукціони. 

учасники аукціону, конкурсу (потенційні покупці) - фізичні та юридичні особи, 

які визнаються покупцями відповідно до Закону України «Про приватизацію 

державного майна». 

 

ІІ. Загальні засади проведення аукціонів з продажу об’єктів малої 

приватизації, у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни 
2.1. Початкова ціна продажу об’єкта на аукціоні, у тому числі за методом 

зниження ціни, установлюється з урахуванням результатів його оцінки. 

2.2. Аукціон, у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни, 

проводиться організатором аукціону. 
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Якщо організатором аукціону є уповноважена особа, вона діє відповідно до 

угоди з районною радою, укладеної згідно зі статтею 17 Закону України «Про 

приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)». 

Угода повинна передбачати: 

строки проведення аукціону; 

початкову ціну продажу об'єкта приватизації (крім аукціону без оголошення 

ціни); 

крок аукціону; 

розмір і порядок виплати винагороди; 

взаємні зобов'язання, умови розірвання угоди та майнову відповідальність 

сторін; 

форму проведення аукціону; 

для аукціонів, що проводяться в електронній формі: 

час початку торгів та закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій); 

адресу веб-сайту організатора аукціону, зобов’язання організатора аукціону 

щодо забезпечення додержання вимог законодавства про захист економічної 

конкуренції та законодавства з приватизації; 

наявність договору з районною про організацію продажу майна, що перебуває в 

комунальній власності; 

обов’язок організатора аукціону забезпечити організацію і проведення аукціону 

в цілодобовому режимі, безперешкодний допуск учасників до участі в аукціоні 

в електронній формі, рівні умови для всіх учасників аукціону в електронній 

формі, пошук і перегляд повної та достовірної інформації щодо проведення 

аукціону в електронній формі, захист даних, блокування несанкціонованих дій 

щодо отримання інформації про об’єкти, що виставляються на продаж, хід 

аукціону в електронній формі та його учасників; 

інші умови на розсуд сторін договору. 

2.3. Для участі в аукціоні особи, що зареєстровані як учасники аукціону, 

одержують квитки учасників аукціону, які містять такі відомості: 

номер, під яким покупець бере участь у торгах; 

найменування об'єкта (об'єктів), у торгах щодо якого бере участь покупець; 

умови проведення аукціону. 

На публічних торгах можуть бути присутні й інші особи, якщо вони внесуть 

вхідну плату. Розмір вхідної плати визначається районною радою. 

2.4. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором). До початку 

торгів ліцитатор описує об'єкт приватизації та умови його продажу. 

Щодо кожного об’єкта, що виставляється на аукціон, ліцитатор оголошує 

номер, указаний в інформаційній картці, початкову ціну продажу (крім 

аукціону без оголошення ціни продажу) та крок аукціону. 

2.5. Під час торгів учасники аукціону повідомляють про готовність придбати 

об’єкт, що виставляється для продажу на аукціоні, за оголошеною ліцитатором 

ціною, піднімаючи картку учасника з номером або одночасно піднімаючи 

картку з номером і пропонуючи свою ціну. 
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2.6. Торги закінчуються, якщо після триразового повторення чергової ціни 

тільки один з учасників аукціону, тримаючи картку з номером, дає згоду на 

придбання об’єкта. 

2.7. Після закінчення торгів ліцитатор оголошує про продаж об’єкта, називає 

ціну продажу і аукціонний номер переможця аукціону. 

2.8. Під час проведення відповідного аукціону ведеться протокол, до якого 

заносяться початкова ціна продажу об'єкта (крім аукціону без оголошення 

ціни), пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, 

результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка 

одержала право на придбання об’єкта). 

Протокол підписується ліцитатором та переможцем аукціону (його 

представником), який одержав право на придбання об’єкта. 

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, 

якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу 

участь у цьому аукціоні. За умови достатньої кількості учасників торги 

відновлюються. 

2.9. Підписаний протокол у триденний строк надається голові  районної ради 

для затвердження. 

2.10. Районна рада, як орган приватизаціїї, може прийняти рішення про 

проведення аукціону, у тому числі аукціону за методом зниження ціни, в 

електронній формі. Порядок проведення в електронній формі продажу об’єктів 

малої приватизації на аукціоні, у тому числі аукціону за методом зниження 

ціни, визначається районною радою. 

ІІІ. Аукціон 
3.1. Продаж об’єктів на аукціоні (у тому числі в електронній формі) 

здійснюється за наявності не менше ніж двох учасників аукціону. 

3.2. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни об’єкта. 

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна 

перевищувати попередню не менше ніж на 10 відсотків початкової ціни об'єкта. 

Якщо протягом трьох хвилин після оголошення чергової ціни не буде 

запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить 

оголошення про придбання об’єкта тим учасником, який запропонував 

найвищу ціну. 

3.3. У разі коли на участь в аукціоні з продажу об’єкта надійшла заява від 

одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому 

покупцеві із забезпеченням ним умов приватизації об’єкта за запропонованою 

ним ціною, але не нижче початкової ціни продажу. 

IV. Аукціон за методом зниження ціни 
4.1. Продаж об’єктів на аукціоні за методом зниження ціни (у тому числі в 

електронній формі) здійснюється за рішенням районної ради у разі, якщо 

об’єкти не продані на аукціоні, конкурсі.  

4.2. Аукціон за методом зниження ціни проводиться за наявності не менше ніж 

двох учасників. 

4.3. Початкова ціна об’єкта визначається за результатом оцінки майна, 

проведеної відповідно до Методики. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF


 

 

 

4.4. Ціна продажу об’єкта може знижуватися до рівня фактичного попиту без 

обмеження мінімальної ціни продажу. 

4.5. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни об’єкта. 

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, може бути 

підвищена або знижена за попередню на розмір мінімальної надбавки або 

знижки. 

Розмір мінімальної надбавки та розмір знижки встановлює районна рада на 

кожний об’єкт. Мінімальна надбавка становить не менше ніж 10 відсотків 

початкової ціни об’єкта. Знижка становить не більше ніж 10 відсотків 

початкової ціни об’єкта. 

Під час проведення аукціону за методом зниження ціни учасник аукціону, який 

першим підняв картку з номером, вважається переможцем аукціону. 

Торги проводяться в напрямку підвищення ціни, якщо одночасно два і більше 

учасників підняли свої картки з номерами або учасник, що другим підняв 

картку з номером, зробив це до оголошення ліцитатора про продаж об’єкта. 

V. Аукціон без оголошення ціни 
5.1. Аукціон без оголошення ціни може застосовуватись у разі, коли об’єкт 

пропонувався на продаж на аукціоні за методом зниження ціни і через 

відсутність заяв не був проданий. 

5.2. Аукціон без оголошення ціни проводиться за наявності не менше ніж двох 

учасників. 

5.3. Початкова ціна об’єкта не встановлюється. Відомості про початкову ціну та 

про гарантійний внесок не включаються до інформаційного повідомлення. 

5.4. Аукціон без оголошення ціни проводиться до остаточного продажу об’єкта. 

5.5. Учасники аукціону пропонують ціну об’єкта, з якої розпочнеться торг. 

Початком торгів вважається момент оголошення найбільшої ціни, 

запропонованої учасниками аукціону. 

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна 

перевищувати попередню не менше ніж на 10 відсотків ціни, з якої розпочався 

торг. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення чергової ціни не буде 

запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить 

оголошення про придбання об’єкта тією особою, яка запропонувала найвищу 

ціну. 

5.6. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення найбільшої ціни, 

запропонованої учасниками аукціону як стартової, не буде запропоновано вищу 

ціну, ліцитатор може одночасно з ударом молотка оголосити про придбання 

об’єкта тією особою, що запропонувала цю ціну. 

VI. Конкурсна комісія з продажу об’єктів  приватизації 
6.1. Конкурсна комісія з продажу об’єктів  приватизації (далі - комісія) 

створюється у кількості від 5 до 9 осіб із представників районної ради, органу 

виконавчої влади, трудового колективу об’єкта, що приватизується, у разі 

необхідності - спеціалістів, експертів у відповідних галузях. 

6.2. Основні принципи діяльності комісії: 

дотримання вимог законодавства; 

колегіальність та обґрунтованість прийнятих рішень; 



 

 

 

рівність усіх учасників конкурсу; 

професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення 

втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади, а також учасників 

конкурсу). 

6.3. Склад комісії затверджується розпорядженням голови районної ради у 

трьохмісячний строк з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта 

шляхом продажу за конкурсом. Зміни у складі комісії затверджуються 

розпорядженням голови районної ради. Голова комісії призначається головою 

районної ради і є її представником . 

6.4. Конкурсна комісія у межах своїх повноважень: 

розробляє умови конкурсу та визначає строк (термін) його проведення; 

затверджує інформаційне повідомлення про проведення конкурсу; 

розкриває конверти та розглядає пропозиції учасників конкурсу щодо їх 

зобов’язань з виконання умов конкурсу; 

складає список учасників конкурсу; 

визначає переможця конкурсу. 

6.5. Комісія має право: 

під час розробки умов конкурсу вносити пропозиції  органу приватизації щодо 

запитів до органів місцевого самоврядування, державної влади, підприємств, 

установ, організацій стосовно подання відомостей, документів та інших 

матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу; 

вносити пропозиції районній раді щодо подання запитів спеціалістам, 

експертам; 

за наявності відповідного рішення  органу приватизації, якщо конкурс не 

відбувся, розробляти зміни умов конкурсу при повторному продажу 

об’єкта; 

запрошувати покупця або уповноважену ним особу на засідання комісії для 

надання роз’яснень з питань, які виникли у комісії під час розгляду отриманих 

від нього документів, пропозицій; 

заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів, 

залучених до роботи комісії. 

6.6. Члени комісії не можуть перебувати у майнових та немайнових відносинах 

з учасниками конкурсу, не мають права самостійно вести переговори щодо 

умов конкурсу з його учасниками. 

Члени комісії не мають права розголошувати інформацію про склад комісії, 

учасників конкурсу, їх кількість та зміст пропозицій, крім випадків, 

передбачених чинним законодавством. 

6.7. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності комісії, виконувати 

доручення голови комісії. 

При ухиленні членом комісії від виконання своїх обов'язків  орган приватизації 

звертається до відповідного органу  влади, підприємства, установи, організації, 

які надавали кандидатуру члена комісії, з метою заміни такого члена комісії. 

6.8. На першому засіданні комісії зі складу її членів призначається 

відповідальний секретар, який організовує підготовку матеріалів для розгляду 

комісією, забезпечує виконання доручень голови, інформує всіх членів комісії 



 

 

 

про дату, час і місце проведення її засідань, ведення, оформлення та подання на 

затвердження  органу приватизації протоколів засідань комісії. Повідомлення 

можуть надсилатися поштою, факсом, електронною поштою. 

Голова комісії ознайомлює членів комісії з функціями, правами і порядком 

роботи комісії та обов'язками її членів відповідно до цього Порядку. 

6.9. Члени комісії мають право ухвального голосу при розгляді пропозицій 

учасників конкурсу та під час розробки умов конкурсу. 

Засідання комісії є правомочними, якщо на них присутня більшість осіб, що 

входять до складу комісії. Засідання комісії щодо розробки умов продажу та 

визначення переможця конкурсу є закритими. Усі рішення комісії приймаються 

простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування (тільки «за» або 

«проти»). У разі однакової кількості голосів, голос голови комісії є 

вирішальним. 

6.10. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, у 

якому відповідно до порядку денного зазначаються такі відомості: 

умови конкурсу; 

пропозиції учасників конкурсу; 

відомості про учасників конкурсу; 

ціна продажу об’єкта; 

переможець конкурсу. 

6.11. Протоколи засідань комісії підписуються усіма присутніми членами 

конкурсної комісії і подаються на затвердження  голові районної ради у 

триденний строк з дня проведення конкурсу. 

6.12. Діяльність комісії припиняється розпорядженням органу приватизації. 

VII. Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону 
7.1. Умови конкурсу затверджує голова районної ради. 

7.2. Конкурс проводиться за наявності не менше ніж двох учасників. 

7.3. Бажаючі взяти участь в конкурсі подають до державних органів 

приватизації за місцезнаходженням об'єкта, що підлягає приватизації, такі 

документи: 

а) заяву про приватизацію; 

б) бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного 

розвитку об'єкта, який повинен включати: 

найменування і місцезнаходження об'єкта; 

відомості про учасника конкурсу; 

зобов'язання щодо виконання умов конкурсу; 

в) конкурсну пропозицію ціни (у запечатаному непрозорому конверті). 

Бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного 

розвитку об’єкта може містити додаткові зобов'язання учасника конкурсу щодо 

подальшої експлуатації об’єкта. 

7.4. Засідання комісії щодо розгляду пропозицій учасників конкурсу та 

визначення списку учасників конкурсу, допущених до подання конкурсних 

пропозицій ціни, є закритими. 

Список учасників конкурсу, які подають конкурсні пропозиції ціни, 

затверджується головою районної до дати проведення конкурсу. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0400-98/paran14#n14


 

 

 

7.5. На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання, на 

якому присутні учасники конкурсу. 

7.6. Голова комісії у присутності членів комісії та учасників конкурсу 

розпечатує конкурсні пропозиції ціни учасників конкурсу та оголошує їх зміст 

у порядку послідовності реєстраційних номерів. 

7.7. Після оголошення усіх конкурсних пропозицій ціни продаж проводиться 

ліцитатором у вигляді торгів «з голосу». 

7.8. Початковою ціною об’єкта, з якої розпочинаються торги, вважається 

найвища запропонована учасниками конкурсу ціна. Початкова ціна об’єкта, 

запропонована учасниками конкурсу, не може бути нижчою за початкову ціну 

об’єкта, визначену відповідно до Методики. Конкурсні пропозиції ціни, у яких 

запропонована покупцем ціна об’єкта нижче визначеної  органом приватизації 

початкової ціни об’єкта, до подальшого розгляду не приймаються та вносяться 

до протоколу з відміткою «не виконано умов конкурсу». 

7.9. Під час торгів учасники конкурсу повідомляють про готовність придбати 

об’єкт, піднімаючи картку з номером або одночасно піднімаючи картку з 

номером і пропонуючи свою ціну. 

Мовчання учасника конкурсу, який першим підняв картку з номером, 

приймається ліцитатором як згода учасника з оголошеною ціною. 

7.10. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу 

учасники конкурсу не висловлюють бажання придбати об’єкт за оголошеною 

початковою ціною, ліцитатор відповідно до угоди з державним органом 

приватизації може припинити торги. 

7.11. Кожна наступна ціна, запропонована учасниками, повинна перевищувати 

попередню не менше ніж на 10 відсотків від початкової ціни продажу, з якої 

розпочаті торги. 

7.12. Після того, як ліцитатор тричі оголосив останню запропоновану ціну і від 

учасників не надійшло пропозиції щодо більш високої ціни, ліцитатор 

оголошує «остаточна ціна» з одночасним ударом молотка, називає номер 

учасника, який запропонував максимальну ціну. 

7.13. Після оголошення ліцитатором остаточної ціни комісія продовжує 

працювати у закритому режимі та визначає переможця конкурсу. Переможцем 

конкурсу визначається покупець, який у процесі торгів запропонував найвищу 

ціну продажу об’єкта та взяв зобов’язання виконати умови конкурсу. 

7.14. Результати конкурсу затверджує відповідний державний орган 

приватизації. 

7.15. У разі коли на конкурс з продажу об’єкта надійшла заява від одного 

покупця, такий об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за 

запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни продажу із 

забезпеченням ним умов приватизації об’єкта. 

VIII. Викуп об’єктів  приватизації 
8.1. Викуп об’єктів  приватизації застосовується відповідно до пункту 3.3 

розділу ІІІта пункту 7.15 розділу VII цього Порядку щодо об’єктів  

приватизації, які не продані на аукціоні, за конкурсом, а також якщо право 

покупця на викуп об’єкта передбачено чинним законодавством України. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF
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8.2. Ціна продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, 

установлюється на підставі результатів його оцінки. 

ІХ. Продаж об’єктів  приватизації разом із земельними ділянками, на яких 

вони розташовані 
9.1.Орган приватизації з урахуванням затверджених переліків об’єктів  

власності, що підлягають приватизації, надсилає підприємствам, цілісні 

майнові комплекси яких підлягають приватизації, або балансоутримувачам 

об’єктів, які підлягають приватизації разом із земельними ділянками, запит про 

надання наявної документації: 

земельно-кадастрової документації; 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості); 

витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку; 

інформації про наявність заборон для продажу земельних ділянок відповідно до 

вимог земельного законодавства; 

інформації про наявність сервітутів та обмежень (обтяжень) прав на земельні 

ділянки щодо об’єктів, які включені до переліку, та дозволені види 

використання. 

9.2. Після одержання інформації від підприємств або балансоутримувачів  

орган приватизації готує та надсилає запити відповідним державним органам 

земельних ресурсів про надання відомостей та документації про земельні 

ділянки комунальної власності, на яких розташовані об’єкти приватизації, 

набуття права власності на які пов’язане з переходом права на земельну ділянку 

комунальної власності, зокрема про наявність заборон для продажу земельних 

ділянок відповідно до вимог земельного законодавства. 

9.3. На підставі одержаних від державних органів земельних ресурсів 

відомостей  орган приватизації приймає рішення про продаж об’єкта 

приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, або без 

земельної ділянки. 

Рішення  органу приватизації про продаж об’єкта приватизації разом із 

земельною ділянкою, на якій він розташований, є підставою для проведення 

землеустрою відповідних земельних ділянок. 

9.4. У разі одержання повідомлення балансоутримувача та відповідного 

державного органу земельних ресурсів про відсутність інформації та 

документації із землеустрою  орган приватизації визначає на конкурентних 

засадах виконавця робіт із землеустрою. 

9.5. У разі неможливості продажу об’єкта  приватизації разом із земельною 

ділянкою комунальної власності, на якій він розташований,  організатор 

аукціону надає свої пропозиції органу приватизації. 

9.6. За результатами конкурсу  орган приватизації укладає з виконавцем робіт із 

землеустрою договір про розроблення документації із землеустрою, у якому 

визначаються порядок проведення робіт та сторона, відповідальна за подання 

документації із землеустрою на погодження, державну експертизу та 

затвердження. 



 

 

 

9.7. На підставі отриманих  органом приватизації позитивних висновків 

державної експертизи документації із землеустрою, зокрема щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  орган приватизації визначає на 

конкурентних засадах виконавця робіт з оцінки та укладає з ним договір на їх 

проведення. 

9.8. Право на викуп об’єкта разом із земельною ділянкою державної власності, 

на якій він розташований, надається покупцю у випадках, визначених 

законодавством про приватизацію, за умови, що він є орендарем відповідної 

земельної ділянки відповідно до вимог законодавства. 

9.9. Право власності на земельну ділянку засвідчується державним актом. 

Х. Продаж майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів 

комунального підприємства, визнаного банкрутом за рішенням 

господарського суду 

10.1. За рішенням ліквідаційної комісії (ліквідатора) до  органу приватизації для 

подальшої приватизації передається за актом приймання-передачі перелік 

майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів комунального 

підприємства, визнаного банкрутом за рішенням господарського суду 

 (додаток 1). 

10.2. Акт приймання-передачі підписується головою ліквідаційної комісії 

(ліквідатором), який призначається судом, та представником відповідного 

державного органу приватизації. 

10.3. Продаж майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів 

комунального підприємства, визнаного банкрутом за рішенням господарського 

суду, здійснюється виключно на аукціонах (у тому числі в електронній формі). 

10.4. До підписання договору купівлі-продажу майна контроль за збереженням 

майна здійснює ліквідаційна комісія. 

ХІ. Повторний продаж об’єктів малої приватизації на аукціоні, конкурсі 
11.1. У разі коли аукціон, конкурс не відбулися, об’єкт може бути 

запропонований до повторного продажу на аукціоні  (у тому числі в 

електронній формі), конкурсі. 

11.2. Повторний аукціон, конкурс проводяться відповідно до вимог цього 

Порядку. 

 

 

ХІІ. Укладення договору купівлі-продажу, підписання акта передачі 
12.1. За результатом проведених аукціонів (у тому числі за методом зниження 

ціни, без оголошення ціни), конкурсів, викупу між  органом приватизації та 

покупцем укладається договір купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному 

посвідченню та у випадках, передбачених законом, державній реєстрації. 

12.2. Договір купівлі-продажу об’єкта разом із земельною ділянкою 

укладається з урахуванням вимог Земельного кодексу України. 

12.3. Договір купівлі-продажу є підставою для сплати покупцем коштів за 

придбаний об’єкт. 

12.4. Інформація про ціну продажу та переможця аукціону або конкурсу 

публікується в газеті «Колос», на веб-сайті районної ради. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0753-12#n184
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14


 

 

 

12.5. У триденний строк після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта 

уповноважений представник  органу приватизації і новий власник підписують 

акт передачі комунального майна (додаток 2). 

12.6. Приватизація об’єкта вважається завершеною з дня підписання акта 

передачі приватизованого об’єкта та у п’ятиденний строк оформляється 

розпорядженням голови районної ради. 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                           П.М.Мирончук                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0753-12#n186


 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 177 

 

Про відчуження включеного в програму приватизації 

нежилого приміщення автогаражу №VІІ, розташованого по вулиці 

Ольжича,5А у м. Заліщики шляхом продажу за конкурсом  

 

 На  виконання програми приватизації об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району на 2015-2018 

роки, затвердженої рішенням районної ради від 12 листопада 2014 року № 522  

із змінами та доповненнями, керуючись статтями 43,60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування», Законами України «Про приватизацію невеликих 

державних підприємств ( малу приватизацію)», «Про приватизацію державних 

підприємств», враховуючи рішення районної ради від 21  жовтня 2016 року № 

154 «Про надання дозволу на відчуження об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району» та рішення 

постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та власності від 12.12. 2016 року, районна рада 

 

                                                вирішила: 

 

 1.Відчужити включене в програму приватизації нежиле приміщення  

(автогараж №VІІ), що знаходиться по вулиці Ольжича, 5А у м. Заліщики 

шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом 

аукціону. 

 2.Виконавчому апарату районної ради: 

 2.1.Визначити початкову ціну об’єкта приватизації. 

 2.2.Провести інвентаризацію об’єкта приватизації. 

 2.3.Забезпечити публікацію інформації про продажу об’єкта приватизації 

в районній зазеті «Колос» та на веб-сайті районної ради. 

 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, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 178 

 

Про відчуження включеного в програму приватизації 

нежилого приміщення автогаражу №1, розташованого по вулиці 

Ольжича,5А у м. Заліщики шляхом продажу за конкурсом  

 

 На  виконання програми приватизації обєктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району на 2015-

2018роки, затвердженої рішенням районної ради від 12 листопада 2014 року № 

522 із змінами  та доповненнями, керуючись статтями 43,60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування», Законами України «Про приватизацію 

невеликих державних підприємств ( малу приватизацію)», «Про приватизацію 

державних підприємств», враховуючи рішення районної ради від 21 жовтня 

2016 року № 154 «Про надання дозволу на відчуження об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району» та 

рішення постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів та власності від 12.12. 2016 року, районна рада 

                                              вирішила: 

 1.Відчужити включене в програму приватизації нежиле приміщення  

(автогараж №1), що знаходиться по вулиці Ольжича, 5А у м. Заліщики шляхом 

продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом 

аукціону. 

 2.Виконавчому апарату районної ради: 

 2.1.Визначити початкову ціну об’єкта приватизації. 

 2.2.Провести інвентаризацію об’єкта приватизації. 

 2.3.Забезпечити публікацію інформації про продажу об’єкта приватизації 

в районній зазеті «Колос» та на веб-сайті районної ради. 

 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, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 179 

 

Про продовження дії договору оренди нерухомого 

майна №15 від 22.12.2011 року 

 

 Розглянувши та обговоривши клопотання обласної комунальної 

міжлікарняної аптеки № 104  про продовження терміну користування на умовах 

оренди нежилим приміщенням площею 18,15 кв. м в будинку № 86 по вулиці 

Ст. Бандери ( будівля поліклініки) в місті Заліщики та укладення договору 

оренди на новий термін, враховуючи належне виконання Аптекою № 104 своїх 

зобов’язань за договором оренди зазначеного приміщення та погодження 

балансоутримувача приміщення – Заліщицької центральної комунальної 

районної лікарні від 08.12.2016року № 01.5-03/1562, відповідно до пункту 19 

частини першої статті 43, статті 60, пункту 10 розділу V «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про оренду державного і комунального майна», 

статті 764 Цивільного кодексу України згідно з висновком постійної комісії 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та 

власності, районна рада 

вирішила: 

 1.Продовжити термін оренди обласною комунальною міжлікарняною 

аптекою № 104 нежилого приміщення площею 18,15 кв. м, розташованого на 

третьому поверсі будинку № 86 (будівля поліклініки) по вулиці Ст. Бандери в 

місті Заліщики (договір від 22.12.2011 року № 15), на п’ять років , з 22 грудня 

2016 року по 21 грудня 2021 року. 

 2.Укласти з обласною комунальною міжлікарняною аптекою № 104 

договір оренди зазначеного приміщення на новий термін, з 22 грудня 2016 року 

по 21 грудня 2021 року. Укладення договору оренди доручити голові 

Заліщицької районної ради Дрозду І.П. 

 3.Контроль за виконанням цього 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, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 180 

 

Про затвердження нормативної грошової оцінки  

земельної ділянки водного фонду площею 27719 кв. м.,  

що надається в оренду ФО-П Барчуку С.О.  

на території Нирківської сільської ради  

Заліщицького району Тернопільської області 

 

Розглянувши   технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земель водного фонду площею 27719 кв.м., що надається в оренду для 

рибогосподарських потреб Барчуку С.О. за межами населеного пункту на 

території  Нирківської сільської ради Заліщицького району Тернопільської 

області, 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 від 12.12.2016 року, районна 

рада 

вирішила: 

 

     1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки водного фонду площею 27719 кв.м., кадастровий номер 

земельної ділянки: 6122086600:01:001:2027, що передається в оренду для 

рибогосподарських потреб Барчуку Сергію Олеговичу за межами населеного 

пункту на території Нирківської сільської ради Заліщицького району 

Тернопільської області, що становить 49749 грн 59 коп. (сорок дев’ять тисяч 

сімсот сорок дев’ять гривень 59 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, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 181 

 

Про затвердження нормативної грошової оцінки  

земельної ділянки водного фонду площею 18745 кв. м.,  

що надається в оренду ФО-П Барчуку С.О.  

на території Нирківської сільської ради  

Заліщицького району Тернопільської області 

 

Розглянувши   технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земель водного фонду площею 18745 кв.м., що надається в оренду для 

рибогосподарських потреб Барчуку С.О. за межами населеного пункту на 

території  Нирківської сільської ради Заліщицького району Тернопільської 

області, 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 від 12.12.2016 року, районна 

рада 

вирішила: 

 

     1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки водного фонду площею 18745 кв.м., кадастровий номер 

земельної ділянки: 6122086600:01:001:2026, що передається в оренду для 

рибогосподарських потреб Барчуку Сергію Олеговичу за межами населеного 

пункту на території Нирківської сільської ради Заліщицького району 

Тернопільської області, що становить 33643 грн 29 коп. (тридцять три тисячі 

шістсот сорок три гривні  29 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, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 182 
 

Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій  

оцінці земельної ділянки сільськогосподарського призначення  

державної власності,  що перебуває в оренді Розлуцького М.В. 

з метою поновлення договору оренду на території Дунівської  

сільської ради Заліщицького району Тернопільської області 
 

 Розглянувши клопотання відділу Держгеокадастру у Заліщицькому 

районі від 30.11.2016 року за №17-1906-99.61-4005/2-16, технічну 

документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності за межами 

населеного пункту на території Дунівської сільської ради Заліщицького району 

Тернопільської області, відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування України», враховуючи рекомендації постійної комісії районної 

ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та 

охорони навколишнього природного серидовища та президії районної ради, 

районна рада 

вирішила: 

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, 

що перебуває в оренді гр. Розлуцького М.В. з метою поновлення договору 

оренди на території Дунівської сільської ради Заліщицького району 

Тернопільської області , а саме: 

- Дунівська сільська рада – площа – 13,5000 га кадастровий номер – 

6122083300:01:001:2126, в сумі 373655,84 грн. (триста сімдесят три тисячі 

шістсот п’ятдесят п’ять гривень 84 коп.); 

2. Нормативну грошову оцінку використовувати для економічного 

регулювання земельних відносин. 

3. Контроль за використання даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, 

екології та охорони навколишнього природного серидовища. 

Голова районної ради                                                     І.П.ДРОЗД 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 183 

 

Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій  

оцінці земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

державної власності, для подальшого продажу права оренди на неї на 

земельних торгах, площею 10,0000 га, яка розташована за межами 

населеного пункту на території Городоцької сільської ради  

Заліщицького району Тернопільської області 

 

   Розглянувши клопотання Державного підприємства «Тернопільський 

науково-дослідний  та проектний інститут землеустрою»  від 01.12.2016 року за 

№1-01/444 технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення державної власності за межами 

населеного пункту Городоцької сільської ради Заліщицького району 

Тернопільської області, відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії 

районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, 

екології та охорони навколишнього природного середовища від 12.12.2016 року 

та президії районної ради, районна рада 

 

вирішила: 

    1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення державної власності 

для подальшого продажу права оренди на них на земельних торгах, яка 

розташована на території Городоцької сільської ради Заліщицького району 

Тернопільської області, а саме:  

- Городоцька сільська рада – площа – 10,0000 га, кадастровий номер – 

6122082200:02:001:0292, в сумі 124637,70 грн. (сто двадцять чотири шістсот 

тридцять сім гривень 70 коп.). 

 2. Нормативну  грошову оцінку використовувати для економічного 

регулювання земельних відносин. 



 

 

 

   3. 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, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 184 

 

Про погодження отримання спеціального дозволу на користування 

надрами з метою видобування будівельного піску в Головчинському 

родовищі пісків на території Головчинської сільської ради Заліщицького 

району Тернопільської області 

 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Ковальського Володимира 

Франковича про  погодження  отримання спеціального дозволу на 

користування надрами з метою видобування будівельних пісків 

Головчинського родовища, відповідно до ст. ст. 10, 16 Кодексу України про 

надра, ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 «Про 

затвердження Порядку надання спеціального дозволу на користування 

надрами», враховуючи рішення Головчинської сільської ради № 52 від 

18.11.2016 року «Про погодження згоди  отримання спеціального дозволу на 

користування надрами з метою видобування піску в Головчинському родовищі 

пісків Заліщицького району» , висновок постійної комісії районної ради з 

питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та охорони 

навколишнього природного середовища, районна рада 

вирішила: 

1. Погодити фізичній особі – підприємцю Ковальському Володимиру 

Франковичу отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою 

видобування будівельного піску Головчинського родовища, розташованого на 

території Головчинської сільської ради Заліщицького району. 

2. Контроль за виконанням 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, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 185 

 

 

Про затвердження розпоряджень 

голови районної ради та голови райдержадміністрації 

 

 

        Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», районна  рада 

                        

вирішила: 

 

1.Затвердити  розпорядження голови районної ради:  

- № 106-од  від 24.10.2016 року «Про затвердження кошторисної документації»; 

-  №110-в від 26.10.2016 року «Про надання відпустки Лопушняку В.Ф.»; 

-  №121-од від 24.10.2016 року «Про призначення Шипітка О.Д.»; 

-  №122-од від 24.10.2016 року «Про призначення Семчук З.В.»; 

-  №123-од від 24.10.2016 року «Про призначення Материнчука М.В.»; 

- №124-од від 24.11.2016 року «Про здійснення преміювання працівників 

виконавчого апарату районної ради та господарського відділу при районній 

раді з нагоди професійного свята – Дня місцевого самоврядування»; 

- №128-од від 02.12.2016 року «Про умови оплати праці директора редакції 

Заліщицького радіомовлення». 

2.Затвердити  розпорядження голови райдержадміністрації: 

-  № 505-од від 15.11.2016 року «Про виділення коштів»,  які були прийняті в 

міжсесійний  період.  

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                   І. П. ДРОЗД 

 

 

 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 186 

 

Про затвердження Статуту  Заліщицької районної 

 дитячо-юнацької  спортивної школи  

(ДЮСШ) у новій редакції  

   

Відповідно до статей 43, 60 Закону України ,,Про місцеве самоврядування 

в Україні‖, враховуючи  висновки та рекомендації 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. Затвердити статут Заліщицької районної дитячо-юнацької 

спортивної школи (ДЮСШ) у новій редакції (додається). 

2. Доручити директору Заліщицької районної дитячо-юнацької 

спортивної школи (ДЮСШ) Богуцькому М.І. здійснити всі організаційні 

заходи, необхідні для державної реєстрації Статуту. 

3. Контроль за виконанням цього 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 14.12.2016 р. № 186 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 
 

 

 Заліщицької районної дитячо – 

юнацької спортивної школи 
(Нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 р. 

 

 

 

 



 

 

 

 1. Загальна частина 

1.1. Заліщицька районна дитячо-юнацька спортивна школа Заліщицького району 

Тернопільської області (далі — спортивна школа) є позашкільним навчальним 

закладом спортивного профілю – закладом фізичної культури і спорту, який 

забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в 

установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для 

гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, 

змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття 

навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних 

команд України 

1.2. Спортивна школа у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства молоті та спорту, Міністерства освіти і науки, інших центральних 

органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу і 

цим статутом. 

1.3. Спортивна школа – неприбутковий комунальний заклад, головною метою 

якого є сприяння розвитку дитячо-юнацького  спорту в Заліщицькому районі. 

1.3.1. Завданнями  спортивної школи є :  

 виховання гармонійно – розвинутої особистості;  

 зміцнення здоров’я дітей, підлітків та молоді засобами фізичної культури і 

спорту;  

 розвиток здібностей дітей, юнацтва та молоді в обраному виді спорту;  

 забезпечення комплектування та підготовки збірних команд району для участі 

в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

2. Організаційно-правові засади діяльності спортивної школи. 

2.1. Засновником спортивної школи є Заліщицька районна рада (далі Засновник), яка 

здійснює фінансування з місцевого бюджету та матеріально-технічне забезпечення, 

в тому числі основними засобами, на цілі, передбачені цим Статутом. 

 Заліщицька районна рада уповноважує  відділ з питань освіти, молоді  і 

спорту Заліщицької   районної державної адміністрації  

  здійснювати в установленому порядку організаційно-методичне 

забезпечення діяльності спортивної школи у сфері фізичної культури і спорту;  

 надавати, або здійснювати подання на відповідну категорію спортивної 

школи; 

 погоджувати тарифікаційний список тренерів-викладачів, кошторис доходів 

і видатків, план роботи на навчальний рік та календарний план спортивно-

масових заходів. 

2.2. Спортивна школа діє на підставі даного статуту, який затверджується 

Заліщицькою районною радою та набуває прав юридичної особи з дня його 

реєстрації. 

2.3. Спортивна школа у своїй структурі має відділення з певних видів спорту, філії 

на базах загальноосвітніх шкіл району та інші підрозділи, що передбачені її 

статутом та відповідають меті діяльності спортивної школи. Відкриття 



 

 

 

(закриття) відділень з певних видів спорту здійснюється за рішенням 

Засновника спортивної школи, погодженим із структурним підрозділом з 

фізичної культури і спорту місцевого органу виконавчої влади.  

Спортивна школа повинна мати у штатному розписі не менше ніж вісім 

ставок тренера-викладача, з них не менше чотирьох штатних одиниць а також 

власну або орендовану матеріально-технічну базу, науково-методичне і 

медичне забезпечення, необхідні кошти, зокрема фонд оплати праці. 

2.4. Відділення з певного виду спорту спортивної школи може включати: 

 групи початкової підготовки, в яких здійснюється відбір обдарованих вихованців 

для подальшої спеціалізації в обраному виді спорту, забезпечується підвищення 

у них інтересу до регулярної рухової активності, розвиток здібностей, формування 

морально-етичної і вольової поведінки, опанування вихованцями основ техніки і 

тактики обраного виду спорту; 

 групи попередньої базової підготовки, в яких здійснюється підготовка вихованців 

до тренувальних та змагальних навантажень, необхідних для досягнення високих 

спортивних результатів, забезпечується підвищення рівня фізичної підготовки та 

поліпшення спортивних результатів вихованців; 

 групи спеціалізованої базової підготовки, до яких залучається оптимальна 

кількість перспективних вихованців з метою спеціалізованої спортивної 

підготовки для досягнення ними високих спортивних результатів; 

2.5. Спортивна школа підлягає державній атестації, яка проводиться не рідше 

одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і 

науки. 

Спортивній школі один раз на чотири роки в порядку, встановленому 

Міністерством  молоді та спорту, надається вища, перша або друга категорія – 

що підтверджується свідоцтвом.  

2.6. ДЮСШ є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, бланки 

зі своєю назвою, інші необхідні атрибути юридичної особи. 

2.7. Юридична адреса: 48600 Тернопільська область, м. Заліщики, вул. Ст. 

Бандери,66 

3. Організація діяльності  спортивної школи. 

3.1. Навчально-тренувальна та спортивна робота в спортивній школі 

здійснюється згідно з типовим Положенням «Про дитячо-юнацьку спортивну 

школу» та навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються 

Міністерством  молоді та спорту України. 

3.2. Спортивна школа проводить навчально-тренувальну, спортивну, виховну 

та оздоровчу роботу. Основними формами навчально-тренувальної роботи є 

групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, 

виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, 

практика суддівства спортивних змагань. 

 Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях 

різного рівня. 

3.3. Навчальний рік у спортивній школі починається з 1 вересня. 

3.4. Річний навчальний план для кожної групи розраховується на 52 тижні.  



 

 

 

У межах зазначеного плану передбачається проведення протягом шести тижнів 

навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або 

за індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку. 

3.5. Тривалість навчальної години в спортивній школі становить 45 хвилин. 

Тривалість одного заняття в спортивній школі не може перевищувати: 

 двох навчальних годин у групах початкової підготовки; 

 трьох навчальних годин у групах попередньої базової підготовки , за винятком 

четвертого і п’ятого років навчання, коли допускається чотири навчальні 

години, але не більше двох разів на тиждень. 

 не менше чотирьох навчальних годин у групах спеціалізованої базової 

підготовки та підготовки до вищих досягнень. 

3.6. Режим щоденної роботи спортивної школи визначається розкладом занять, 

що затверджується на навчальний рік директором спортивної школи, правилами 

внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між 

адміністрацією спортивної школи та профспілковим комітетом. 

3.7. У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах спортивна школа 

працює за окремим планом, затвердженим її директором. 

3.8. Адміністрація спортивної школи створює для вихованців, тренерів-

викладачів та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, 

спортивної та іншої роботи. 

3.9. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим 

навчально-тренувальної та спортивної роботи спортивних шкіл установлюються 

відповідно до навчальних програм з видів спорту. Наповненість груп 

початкової підготовки та груп попередньої базової підготовки у канікулярний 

період корегується директором спортивної школи і повинна становити не 

менше 50 відсотків норми наповнюваності. 

3.10. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний 

навчальний рік подає директор спортивної школи Засновникові або 

уповноваженому ним органу до 25 серпня поточного року для затвердження. 

3.11. Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються 

директором спортивної школи до 1 вересня, а для груп початкової підготовки — 

до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі 

потреби можуть вноситися в установленому порядку зміни. 

  Списки вихованців груп спеціалізованої базової підготовки і груп 

підготовки до вищих досягнень погоджуються структурними підрозділами 

фізичної культури та спорту  обласної держадміністрації. 

  До спортивної школи приймаються всі особи, що бажають займатися 

фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної 

підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не 

мають медичних протипоказань. 

3.12. Зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків 

або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за місцем 

проживання або лікаря загальноосвітнього навчального закладу про відсутність 

медичних протипоказань для занять спортом. 

3.13. Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної школи, 



 

 

 

залежить від специфіки виду спорту та визначається Міністерством  молоді та 

спорту за погодженням з Міністерством охорони здоровя. 

3.14. Переведення вихованців спортивної школи відповідно з групи початкової 

підготовки до групи попередньої базової підготовки, групи спеціалізованої базової 

підготовки та групи підготовки до вищих досягнень здійснюється після виконання 

ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту. 

3.15. Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у спортивній школі у 

групах попередньої базової підготовки четвертого і п'ятого року навчання, 

групах спеціалізованої базової підготовки та групах підготовки до вищих 

досягнень за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та 

високих спортивних результатів за погодженням з структурними підрозділами з 

фізичної культури та спорту  обласної держадміністрації. Вихованці можуть 

перебувати у спортивній школі до 23 років включно. 

 У разі досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року 

вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального 

року. 

3.16. Вихованці спортивної школи, які направлені для підвищення рівня 

спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного 

профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і 

команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед 

команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп спортивної школи, 

але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд спортивної 

школи протягом двох років з часу їх направлення за рахунок коштів такої 

спортивної школи, виходячи з її фінансових можливостей. За тренером-

викладачем спортивної школи зберігаються протягом двох років з часу 

направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх 

підготовку. 

Для доукомплектування відповідних груп підготовки, з яких вихованці 

направлені для подальшого підвищення рівня спортивної майстерності, до 

таких груп можуть зараховуватися вихованці з нижчим рівнем підготовки, які 

виконують обсяг навантажень, передбачений навчальними програмами з видів 

спорту для відповідного етапу підготовки, з дотриманням при цьому тижневого 

режиму навчально-тренувальної роботи та вимог до наповненості груп. 

3.17. У разі потреби у загальноосвітніх навчальних закладах (для вихованців-

інвалідів у спеціальних школах-інтернатах) можуть відкриватися спеціалізовані 

класи з видів спорту з продовженим днем навчання для проведення додаткової 

навчально-тренувальної та спортивної роботи за умови забезпечення вихованців 

харчуванням і додержання норм санітарно-гігієнічного законодавства на підставі 

відповідної угоди, укладеної між спортивною школою та навчальним закладом.  

  Спеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку до початку 

навчального року. 

 В угоді зазначаються обов'язки сторін щодо фінансового забезпечення, 

комплектації класу, раціонального поєднання навчання із заняттями 

відповідним видом спорту, організацією медичного контролю, проведення медико-

відновних заходів, харчування вихованців тощо. 



 

 

 

  Директор спортивної школи за погодженням з педагогічною радою 

загальноосвітнього навчального закладу (спеціальної школи-інтернату) та 

батьками учнів або особами, що їх замінюють, може вносити пропозиції щодо 

зміни в установленому порядку строку закінчення навчального року, початку та 

закінчення півріччя, складення іспитів з урахуванням результатів виконання 

учнями спеціалізованого класу навчальної програми з виду спорту. 

3.18. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та 

активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори 

на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом 

одного тренера-викладача може займатися 15—20 вихованців у денних 

спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців — у цілодобових. 

3.19. Спортивна школа виходячи із своїх фінансових можливостей має право 

проводити відповідно до вимог законодавства навчально-тренувальні збори для 

підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, 

міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори   із   

забезпеченням   вихованців   харчуванням,   фармакологічними медико-

відновлювальними засобами, вітамінами, білково-глюкозними препаратами, 

спортивною екіпіровкою та інвентарем, необхідними транспортними засобами і 

пально-мастильними матеріалами до них для супроводження і забезпечення 

безпеки вихованців під час навчально-тренувального процесу відповідно до 

порядку та норм, затверджених Міністерством молоді та спорту, та інших 

нормативних актів. 

  Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах 

попередньої базової підготовки не більш як 100 днів, у групах спеціалізованої 

базової підготовки — не більш як 150 днів на рік. 

  Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд 

України відповідних вікових груп та груп підготовки до вищих досягнень і 

спеціалізованої базової підготовки, можуть проводитися постійно діючі 

навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більш як 250 

днів на рік. 

  Спортивна школа відповідно до затвердженого календарного плану може 

проводити внутрішкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші 

змагання. 

3.20. Організація медичного супроводження підготовки вихованців спортивної 

школи здійснюється відповідно до спільних нормативних документів 

Міністерства  молоді та спорту і Міністерства охорони здоровя. 

  Лікар або середній медичний працівник спортивної школи здійснює 

безпосередній медичний контроль за проведенням навчально-тренувальної та 

спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу 

вихованцям. 

  З метою запобігання погіршенню здоров'я вихованців спортивної школи 

лікар або середній медичний працівник здійснює: 

 контроль за диспансерним обстеженням вихованців (не менше двох разів на 

рік); 



 

 

 

 додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або 

травми; 

 контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених 

до вживання засобів; 

 відсторонення вихованців від занять за станом здоров'я; контроль за додержанням 

строків поновлення занять після захворювання або травми; 

 контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення 

навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення; 

 облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять. 

3.21. Робота медичних працівників спортивної школи організовується 

відповідно до вимог законодавства. 

 

4. Учасники навчально-тренувальної та спортивної роботи 

4.1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в спортивній 

школі є: 

 вихованці; 

 тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці; 

 батьки або особи, що їх замінюють; 

 директор та його заступники. 

4.2. Вихованці спортивної школи мають право на: 

 здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва 

про закінчення спортивної школи та копії особистої картки спортсмена, 

форми яких затверджуються Міністерством молоді та спорту  та 

Міністерством освіти і науки; 

 добровільний вибір виду спорту; 

 проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів 

спорту під керівництвом тренера-викладача; 

 безпечні та нешкідливі умови для навчання; 

 користування, виходячи з фінансових можливостей спортивної школи 

матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності — 

оздоровчою базою спортивної школи ; 

 одержання в установленому порядку спортивного інвентарю 

індивідуального користування; 

 забезпечення в установленому порядку виходячи з фінансових 

можливостей спортивної школи спортивним одягом та спортивним 

взуттям, а також харчуванням, організація проживання під час 

навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзду до місця 

проведення таких зборів і змагань. Порядок забезпечення вихованців 

спортивної школи харчуванням, спортивним одягом та спортивним 

взуттям під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань 

визначається Міністерством  молоді та спорту за погодженням з 

Міністерством фінансів; 

 медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до 

законодавства виходячи з фінансових можливостей спортивної школи; 



 

 

 

 одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та 

на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи; 

 представлення в органах громадського самоврядування спортивної 

школи; 

 захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насильства, від дій працівників школи, які порушують їх права, 

принижують честь і гідність. 

 

4.3. Вихованці спортивної школи зобов'язані: 

 поєднувати заняття в спортивній школі з навчанням у загальноосвітньому 

навчальному закладі; 

 виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих 

спортивних результатів; 

 підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень; 

 додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, 

установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни; 

 брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених 

індивідуальними і календарними планами; 

 додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік 

диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах попередньої 

базової підготовки; 

 виконувати положення антидопінгового законодавства; 

 берегти державне, громадське і особисте майно; 

 додержуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця спортивної школи. 

4.4. Тренером-викладачем спортивної школи може бути особа, що має високі 

моральні якості, вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-

кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр". 

4.5. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у спортивній школі, 

мають право на: 

 внесення керівництву спортивної школи та органам виконавчої влади у сфері 

фізичної культури і спорту, іншим органам виконавчої влади пропозицій 

щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання 

на розгляд керівництву спортивної школи і тренерської ради пропозицій 

щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують 

статут внутрішнього трудового розпорядку спортивної школи; 

 участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів 

самоврядування спортивної школи, у заходах, пов'язаних з організацією 

спортивної роботи; 

 підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної школи та інших джерел; 

 вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-

тренувальної та спортивної роботи; 

 захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства; 

 моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у 

виконанні покладених на них завдань; 



 

 

 

 забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним 

взуттям, виходячи з фінансових можливостей спортивної школи, 

індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та 

спортивної роботи; 

 безпечні та нешкідливі для здоров'я умови. 

4.6. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у спортивній школі, 

зобов'язані: 

 виконувати навчальні програми з видів спорту; 

 навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів 

навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням 

індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців; 

 сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів 

вихованців, а також збереженню здоров'я; 

 здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної 

поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-

тренувального процесу; 

 додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких 

форм фізичного, психічного насильства; 

 здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм 

антидопінгового законодавства; 

 берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати 

до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли 

медичне обстеження в установленому порядку; 

 постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру; 

 вести документацію з питань виконання посадових обов'язків (журнали, 

плани роботи тощо); 

 сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної 

символіки, принципів загальнолюдської моралі; 

 проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження; 

 додержуватися вимог статуту спортивної школи, виконувати правила 

внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки, накази і 

розпорядження керівництва спортивної школи; 

 брати участь у роботі тренерської ради спортивної школи; 

 додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового 

законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і 

спортивної роботи. 

4.7. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого 

директором спортивної школи. 

4.8. Обсяг навантаження тренерів-викладачів визначається згідно з 

тарифікаційним списком, який затверджується в установленому порядку. 

4.9. Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов, 

затверджених в  установленому порядку Міністерством у справах молоді та 

спорту за погодженням з Міністерством фінансів. 



 

 

 

4.10. Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом 

навчального року здійснюється директором спортивної школи у разі 

виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про 

працю. 

4.11. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. 

Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор спортивної школи 

на підставі відповідного рішення тренерської ради спортивної школи з 

додержання вимог, визначених Мінсім'ямолодьспортом. 

4.12. Тренери-викладачі спортивної школи підлягають атестуванню один раз на 

чотири роки в порядку, визначеному Мінсім'ямолодьспортом. 

 

5. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право: 

 обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського 

самоврядування спортивної школи; 

 звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора і 

органів громадського самоврядування спортивної школи з питань її роботи; 

 брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-

тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази спортивної 

школи; 

 захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування 

та у відповідних державних і судових органах. 

 

6. Керівництво спортивною школою 

6.1. Безпосереднє керівництво спортивною школою здійснює директор, який 

призначається на посаду та звільняється з посади Засновником. 

6.2. На посаду директора спортивної школи призначається особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-

кваліфікаційного рівня "спеціаліст" або "магістр", стаж роботи у закладах та 

організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше трьох років і яка 

пройшла підготовку та атестацію в порядку, встановленому 

Мінсім'ямолодьспортом. 

6.3. Директор спортивної школи:  

 Здійснює загальне керівництво спортивною школою, забезпечує 

раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов 

для підвищення фахового рівня працівників; 

 забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та 

спортивної роботи, несе відповідальність перед Засновником за її результати; 

 в установленому порядку за погодженням із Засновником затверджує 

структуру і штатний розпис спортивної школи, контролює додержання 

виконавчої та фінансової дисципліни; 

 забезпечує додержання вимог охорони здоров'я, антидопінгового 

законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, 

протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність; 



 

 

 

 представляє спортивну школу на підприємствах, в установах, 

організаціях та органах влади; 

 розпоряджається в установленому порядку майном і коштами спортивної 

школи, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або органах 

Державного казначейства; 

 видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх 

виконання; затверджує посадові інструкції працівників; 

 приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших 

фахівців відповідно до законодавства; 

 установлює, в межах затвердженого фонду заробітної плати, надбавки і 

розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги 

тренерам-викладачам та іншим фахівцям спортивної школи, вживає інших заходів 

заохочення, а також дисциплінарного впливу; 

 несе відповідальність за виконання покладених на спортивну школу 

завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження 

будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння спортивної 

школи. 

6.4. Заступник директора спортивної школи з навчально-тренувальної роботи 

повинен мати вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-

кваліфікаційного рівня "спеціаліст" чи "магістр", стаж роботи у сфері фізичної 

культури і спорту не менше трьох років.. 

6.5. Заступник директора спортивної школи з навчально-тренувальної роботи: 

 несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням 

навчально-тренувальних занять; 

 контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, 

виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи 

підготовки до іншої; 

 організовує роботу інструкторів-методистів; 

 здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки; 

 готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів; 

 координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення; 

 несе відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних вимог, 

антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення 

навчально-тренувальної та спортивної роботи; 

 організовує роботу, з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів. 

6.6. Заступник директора спортивної школи з адміністративно-господарської 

роботи  повинен мати вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший 

спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр" та досвід адміністративно-

господарської роботи. Посада заступника директора спортивної школи з 

адміністративно-господарської роботи передбачається за наявності власної 

матеріально-технічної бази. 

6.7. Заступник директора спортивної школи з адміністративно-

господарської роботи: 



 

 

 

 несе відповідальність за додержанням матеріально-технічних умов для проведення 

навчально-тренувальної роботи, збереження майна та інвентарю, експлуатацію 

будинків, приміщень спортивної школи, утримання їх у належному стані; 

 забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, організацію 

профілактичного нагляду за її станом та проведення поточного ремонту 

спортивних споруд, обладнання, інвентарю, утримання і використання 

транспортних засобів. 

6.8. При наданні спортивній школі вищої категорії передбачається не менше 

трьох посад інструкторів-методистів, першої категорії — двох, другої категорії — 

однієї. 

6.9. На посаду старшого інструктора-методиста призначається фахівець, який 

має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр», "спеціаліст" чи "магістр». 

6.10. Інструктор-методист спортивної школи: 

 здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів 

спортивної школи з відбору учнів, організацію навчально-тренувальної роботи, 

контроль за комплектуванням спортивних груп, змістом та результатами 

навчально-тренувальної роботи, організовує роботу з підвищення кваліфікації 

тренерів-викладачів, проведення відкритих навчально-тренувальних занять; 

 веде статистичний облік та аналіз результатів роботи спортивної школи, 

відділення, груп, накопичує передовий досвід тренерів-викладачів, бере участь у 

підготовці статистичного звіту про роботу спортивної школи, а також відповідає 

за ведення документації з питань проведення методичної роботи; 

 здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням 

навчальних програм з видів спорту, навчальних планів та відповідає за складення і 

додержання розкладу занять. 

6.11. При наданні спортивній школі вищої та першої категорії може бути введена 

посада старшого інструктора-методиста у разі, коли під його керівництвом 

працює не менше двох інструкторів-методистів. 

6.12. На посаду старшого інструктора-методиста призначається фахівець, який 

має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня 

"спеціаліст" чи "магістр". 

6.13. Старший інструктор-методист очолює роботу інструкторів-методистів, 

веде контроль за їх діяльністю та виконує функції, які передбачені для 

інструкторів-методистів. 

6.14. У спортивній школі може бути введена для кожного відділення посада 

старшого тренера-викладача у разі, коли під його керівництвом працює не 

менше двох штатних тренерів-викладачів. При цьому два тренери, які працюють 

як сумісники, вважаються одним штатним тренером-викладачем. 

6.15. Старший тренер-викладач виконує обов'язки, визначені для тренерів-

викладачів, і здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів з видів спорту, 

несе відповідальність за організацію навчально-тренувального процесу, 

комплектування та проведення тренерських рад відділень, організацію заходів з 

підвищення кваліфікації тренерів-викладачів і за результати виступу спортсменів 



 

 

 

на змаганнях та здійснює контроль і несе відповідальність за додержання норм 

антидопінгового законодавства. 

6.16. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної 

та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у спортивній школі 

утворюється тренерська рада, яку очолює її директор. 

6.17. Тренерська рада спортивної школи: 

 вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та 

спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних 

вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці; 

 розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної школи; 

 визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час 

навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи; 

 розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та 

спортивної роботи; 

 вносить керівництву спортивної школи пропозиції щодо налагодження 

міжнародних спортивних зв'язків; 

 захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, 

методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує 

такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-

тренувальної та спортивної роботи; 

 розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю спортивної школи. 

 Засідання тренерської ради спортивної школи проводяться у разі потреби, але 

не рідше одного разу на два місяці. 

6.18. Органом громадського самоврядування спортивної школи є загальні збори 

колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які 

залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники 

батьківського комітету. Загальні збори колективу спортивної школи скликаються 

не рідше одного разу на рік. 

6.19. У період між загальними зборами може діяти рада спортивної школи, 

діяльність якої регулюється її статутом. 

6.20. Рада спортивної школи розглядає питання щодо перспективного розвитку 

спортивної школи, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює 

громадський контроль за діяльністю керівництва. 

6.21. У спортивній школі за рішенням її загальних зборів можуть утворюватись 

і діяти піклувальна рада та батьківський комітет. 

7. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база спортивної 

школи 

7.1. Фінансово-господарська діяльність спортивної школи провадиться 

відповідно до законодавства та цього Статуту. 

7.2. Фінансування спортивної школи здійснюється в установленому порядку за 

рахунок коштів Засновника,  бюджетних коштів, а також за рахунок додаткових 

джерел та залучення коштів, згідно з чинним законодавством.  

7.3. Спортивна школа у процесі провадження фінансово-господарської 

діяльності має право: 



 

 

 

 самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої 

діяльності відповідно до статуту; 

 модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих 

таборів; 

 володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства 

та статуту, у тому числі спеціалізованим транспортом для супроводження і 

забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально-тренувальної та 

спортивної роботи або орендувати такий транспорт на договірних засадах; 

 користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована спортивна 

школа; 

 надавати в установленому порядку платні послуги; 

 виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і статуту спортивної 

школи. 

7.4. Матеріально-технічна база спортивної школи включає адміністративні 

приміщення та спортивні бази (басейни, ігрові поля, спортивні зали, споруди 

тощо), оздоровчо-спортивні табори, підсобні приміщення, обладнання, засоби 

зв'язку, оргтехніку, транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для навчально-

тренувальної та спортивної роботи, майданчики, земельні ділянки, рухоме і 

нерухоме майно, що перебуває в її користуванні. 

7.5. Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи спортивній 

школі можуть надаватися в користування безоплатно або на пільгових умовах 

спортивні об'єкти (спортивні споруди), культурні, оздоровчі та інші заклади за 

умови додержання санітарно-гігієнічних норм і непогіршення стану таких 

закладів. Порядок надання зазначених об'єктів (споруд) у користування 

визначається Засновником  відповідно до законодавства. 

7.6. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в спортивній 

школі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами. 

7.7.   ДЮСШ забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх 

частини серед Засновників (учасників), членів ДЮСШ, працівників ( крім 

оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів 

управління та інших повязаних з ними осіб. 

 

8. Діяльність спортивної школи у рамках міжнародного співробітництва 

8.1. Спортивна школа за наявності належної матеріально-технічної бази, власних 

фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти   із   

спортивними   організаціями   інших   країн,   брати   участь   у міжнародних 

заходах, проводити обмін спортивними   делегаціями з метою вивчення 

міжнародного досвіду роботи. 

8.2. Спортивна школа має право укладати угоди про співробітництво, 

встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, фізичною 

культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, 

підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн в 

установленому законодавством порядку. 



 

 

 

8.3. За наявності відповідних умов спортивна школа може здійснювати 

прийом іноземних делегацій. 

9. Документація спортивної школи, порядок обліку та звітності 

9.1. Перелік документів, які повинна мати спортивна школа, порядок обліку 

та звітності затверджуються Міністерством  молоді та спорту. 

9.2. Перелік документів, які повинна мати дитячо-юнацька спортивна школа: 

9.2.1. Для загальної діяльності: 

 Статут спортивної школи, довідку про державну реєстрацію. 

 Ліцензію на здійснення платних послуг (при умові надання послуг). 

 Паспорт спортивної споруди (при наявності власних споруд), наявність 

договорів на використання інших спортивних споруд. 

 Свідоцтво про категорію спортивної школи та атестації. 

 Копії матеріалів державної атестації спортивної школи. 

 Накази та розпорядження з основної діяльності спортивної школи. 

 Штатний розпис. 

 Кошторис або план використання коштів. 

 Накази з особового складу. 

 Особові справи працівників. 

 Посадові інструкції працівників спортивної школи. 

 Книгу обліку трудових книжок працівників. 

 Журнали обліку вхідної та вихідної кореспонденції. 

 Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом. 

 Інструкції з техніки безпеки, журнал обліку нещасних випадків. 

 Журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки та охорони праці. 

 Табель обліку робочого часу працівників спортивної школи. 

 Протоколи загальних зборів (конференцій) колективу спортивної школи та ради 

спортивної школи(у разі наявності). 

9.2.2. Для організації навчально-тренувальної і спортивної роботи: 

 Річний план роботи, який включає аналіз роботи за минулий рік та розділи 

організаційної, виховної, навчально-тренувальної, спортивної, методичної, 

фінансово-господарської роботи, підвищення кваліфікації, роботи із 

загальноосвітніми навчальними закладами, медичного забезпечення, роботи з 

батьками, внутрішнього шкільного контролю. 

 Календарний план змагань та навчально-тренувальних зборів. 

 Тарифікаційний список тренерів-викладачів. 

 План комплектування. 

 Особисті картки спортсменів, особисті картки тренерів-викладачів. 

 Заяви вихованців. 

 Списки навчальних груп. 

 Книгу обліку і видачі свідоцтв про закінчення спортивної школи. 

 Протоколи засідань тренерської ради. 

 Розклад занять. 

 Навчальні програми з видів спорту, затверджені Міністерством молоді та 

спорту. 



 

 

 

 Річні статистичні звіти за встановленою формою. 

 Індивідуальні плани підготовки вихованців на етапах спеціалізованої базової 

підготовки та підготовки до вищих досягнень; навчально-тренувальні плани 

для груп початкової підготовки та попередньої базової підготовки. 

 Протоколи здачі вимог вихованцями спортивної школи. 

 Книгу обліку виступу на змаганнях (протоколи змагань, виписки з протоколів). 

 Книгу обліку розрядників та присвоєння спортивних звань. 

 Журнали обліку роботи кожної навчальної групи. 

 Журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки під час навчально-

тренувальної та змагальної роботи з вихованцями. 

 

9.2.3. У разі виробничої необхідності дитячо-юнацька спортивна школа 

використовує додаткові документи, необхідні для забезпечення діяльності 

школи на належному рівні, а також створює власні документи для 

використання в практичній роботі. 

 

                             10. Реорганізація або ліквідація спортивної школи. 

 

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію спортивної школи приймає 

Засновник у відповідності до чинного законодавства. 

10.2. У разі припинення ДЮСШ ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення) активи передаються неприбутковим 

організаціям , які займаються  спортивним вихованням м олоді або 

зараховуються  до доходу місцевого бюджету. 

 

 

Голова районної ради                                                  І.П.ДРОЗД 

 

 

Село Зелений Гай, Заліщицький район, Тернопільська область, Україна. 

 

«_____»______________ Дві тисячі шістнадцятого року 

 

Я, Прокоп Ігор Михайлович,  Зеленогайський сільський  голова, засвідчую 

справжність підпису голови Заліщицької районної ради ДРОЗДА ІВАНА 

ПЕТРОВИЧА, який зроблено у моїй присутності. 

Особу його встановлено, дієздатність та повноваження перевірено. 

 

Зареєстровано в реєстрі за №_____ 

 

Стягнуто плати згідно статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про 

державне мито» 

 

 Зеленогайської сільський голова                      

 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, чотирнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 грудня 2016 року           м.Заліщики                                № 187 

 

Про передачу автомобіля УАЗ – 3962 

військовій частині польова пошта В0259              

 

 Розглянувши клопотання військової частини польова пошта В0259, 

відповідно до пункту 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», районна рада 

 

вирішила : 

1.  Надати дозвіл відділу з питань освіти, молоді і спорту РДА зняти  з 

балансу автомобіль, марки УАЗ, модель – 3962, державний номер ВО 4936 АС, 

1999 року випуску, номер кузова  – ХТХ220606Х0015604, колір сірий, 

балансовою вартістю - 21493 грн., та передати його безкоштовно в якості 

волонтерської допомоги військовій частині польва пошта В0259. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань законності, правової політики, регламенту, депутатської 

етики та забезпечення діяльності депутатів. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                         І.П.ДРОЗД 

 

 


