
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ХVІ сесії Заліщицької районної ради 

                                       сьомого скликання 

 

1. Про виконання районного бюджету за 2016 рік. 

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

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

3. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 23 грудня   

2016 року № 189 "Про районний бюджет на 2017 рік". 

4. Про районну програму соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах на 2017 рік. 

5. Про  районну цільову програму національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді  на 2017 – 2020 роки. 

6. Про програму забезпечення проведення приписки громадян до призовної 

дільниці, призову на строкову військову службу, військову службу за 

контрактом та мобілізаційної підготовки Заліщицького району на 2017-

2021 роки. 

7. 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. 

8. Про внесення змін до районної комплексної програми соціальної підтримки 

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

9. Про встановлення вартості харчування в загальноосвітніх навчальних 

закладах Заліщицького району на 2017 рік. 

10. Про встановлення вартості харчування в дошкільних навчальних закладах 

       Заліщицького району на 2017 рік.  

11. Про організацію безкоштовного регулярного підвезення учнів до місця 

навчання і додому. 

12. Про призначення  Квич Л.Г. директором загальноосвітньої  школи I-II ст. с. 

Іване-Золоте. 

13. Про програму розвитку фізичної культури і спорту в Заліщицькому районі 

серед учнівської молоді та дорослого населення на 2017-2021 роки. 

14. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 4,9000 га, що надається в оренду ПП 

«Форватор» на території Синьківської сільської ради Заліщицького району 

Тернопільської області за межами населеного пункту. 

15. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 14,8958 га, що перебуває в оренді ПП «Веп-

агро-плюс»з метою поновлення договору оренди і яка знаходиться за 

адресою Тернопільська область Заліщицький район Торськівська сільська 

рада. 



16. Про продовження терміну дії договору оренди від 20.09.2011 року № 1. 

17. Про продовження терміну дії договору оренди від 01.10.2014 року № 29. 

18. Про надання дозволу на право оренди двох гаражів та автомийки. 

19. Про затвердження переліку  платних послуг та тарифів на них, які 

надаються Заліщицькою центральною комунальною районною лікарнею. 

20. Про програму розвитку кінематографії та забезпечення кінообслуговування 

населення Заліщицького району на 2017-2021 роки. 

21. Про внесення змін до програми сприяння функціонуванню державної 

реєстрації в Заліщицькому районі на 2016-2017 роки. 

22. Про внесення змін до рішення від 17 серпня 2016 року № 134 «Про 

затвердження штатного розпису та умов оплати праці».  

23. Про внесення  змін до районної програми  підтримки і розвитку  редакції  

районного радіомовлення на 2015-2017 роки.   

24. Про затвердження умов оплати праці завідувачу комунальної установи 

«Заліщицький районний трудовий архів». 

25. Про план роботи Заліщицької районної ради VII скликання на 2017 рік. 

26. Про склад комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих.  

27. Про затвердження Статуту комунальної установи «Заліщицький районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» в новій редакції. 

28. Про погодження організації комплексної пам’ятки природи місцевого 

значення «Урочище «Пустельня». 

29. Про затвердження розпоряджень голови районної ради та голови 

райдержадміністрації. 

30. Про затвердження позаштатних радників голови районної ради на 

громадських засадах.  

31. Різне. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання,  шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

     

від  07 березня  2017 року           м.Заліщики                            № 202 
 

Про районну програму соціального захисту дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей,  

які опинилися в складних життєвих обставинах на 2017 рік 
 

 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 соціального захисту дітей-сиріт, 

  дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в     

  складних життєвих обставинах на 2017 рік, згідно додатку.  

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 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Додаток 

                                                                         до рішення  районної ради 

                                                                    від 07.03.2017 р. № 202 

РАЙОННА ПРОГРАМА 

соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах на 

2017 рік 

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 11 серпня 

2016 року № 463-од “Про організацію 

роботи з профілактики соціального 

сирітства, розвитку сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування” 

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 рік 

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: 

110 тис. гривень   

1) коштів районного бюджету 50 тис. гривень 

2) кощтів міського, селищного, 

сільських бюджетів 

60 тис. гривень 

3) коштів інших джерел - 

 

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

Програма спрямована на розв’язання проблеми поліпшення 

матеріального становища дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, створення 

належних умов для соціально-психологічного розвитку дітей, їх соціально-

правового захисту, фізичного і інтелектуального розвитку.  

Служба у справах дітей райдержадміністрації постійно проводить 



моніторинг умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

Визначаються основні пріоритети щодо надання дітям даної соціальної 

категорії різних видів соціальної допомоги.  

Станом на 01 січня 2017 року на обліку служби у справах дітей 

райдержадміністрації перебуває 44 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. З них: 5 дітей проживають у 5 прийомних сім’ях, 3 

дітей - у дитячих будинках сімейного типу, 35 дітей - в сім’ях опікунів та 

піклувальників, 1 дитина перебуває у Магальському дитячому будинку-

інтернаті Чернівецької області. 8 дітей проживають в сім’ях, які опинилися в 

складних життєвих обставинах. 
 

3. Визначення мети Програми 

Метою прийняття Програми є соціальний захист дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах,  створення умов для всебічного розвитку і виховання 

дітей. 

  

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 

Розв’язання проблеми можливе шляхом: 

- реалізації права кожної дитини на виховання у сім’ї ; 

- здійснення системи заходів та організаційно-профілактичних основ 

запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності; 

- захист житлових, майнових та інших прав та інтересів таких дітей; 

- формування системи соціальної адаптації; 

- належне матеріально-технічне забезпечення незалежно від форми 

влаштування таких дітей. 

 

Ресурсне забезпечення районної програми 

соціального захисту дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського 

піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах на 

2017 рік 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання 

програми за роками 
Усього витрат на 

виконання 

програми  2017 рік 

Обсяг ресурсів, усього, 110 тис. гривень 110 тис. гривень 

у тому числі:   

районний бюджет 50 тис. гривень 50 тис. гривень  

бюджети сіл, селищ, міст  60 тис. гривень 60 тис. гривень 

кошти небюджетних джерел - - 

 

 



Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, 

передбачених в районному, міському, селищному та сільських бюджетах,  

інших джерел, не заборонених чинним законодавством.  

 

Строк виконання Програми: 2017 рік. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 

Основними завданнями Програми є: 

- забезпечити своєчасне виявлення, облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах; 

- вести електронну базу даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання; 

- забезпечити першочергове влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в сім'ї, на усиновлення, під опіку або 

піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу; 

- забезпечити інформаційну підтримку вирішення актуальних питань 

сімейної політики, поширення нових форм сімейного влаштування дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- проводити моніторинг умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах; 

- продовжити співпрацю з громадськими, благодійними, релігійними  

організаціями, що працюють в інтересах дітей;  

Виконання Програми дасть можливість:  

- поліпшення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах;  

- персоніфіковано облікувати дітей даної соціальної категорії; 

- влаштувати 100 % дітей, які позбавлені батьківського піклування, до 

сімейних форм виховання; 

- покращити інформованість населення про сімейні форми влаштування 

дітей. 

 



6. Напрямки діяльності щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися 

в складних життєвих обставинах на 2017 рік 

№ 

з/п 

Назва напряму  

діяльності  

(пріоритетні  

завдання) 

Перелік заходів  

програми 

Строк 

викона

ння 

заходу  

(роки) 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні 

обсяги фі-

нансування  

(тис. 

гривень)  

Очікуваний 

результат 

1. Створення 

умов для 

реалізації права 

кожної дитини 

на виховання в 

сім’ї 

1) забезпечити своєчасне 

виявлення і влаштування дітей, 

які залишилися без  піклування 

батьків. 

2017 Служба у справах дітей 

райдержадміністрації  

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

- Запобігання 

дитячій 

безпритульності 

та 

бездоглядності 

  2) забезпечення ведення 

електронної бази даних в ЄІАС 

«Діти» про дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, дітей, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах, і громадян 

України, які бажають взяти їх на 

виховання та усиновлення.  

2017 Служба  

у справах дітей 

райдержадміністрації  

Районний, 

міський, 

селищний, 

сільські 

бюджети 

20,0 Персоніфіко-

ваний облік 

дітей кризових 

соціальних 

категорій та 

осіб, які 

бажають взяти їх 

на виховання 

  3) забезпечити першочергове 

влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в сім'ї, 

на усиновлення, під опіку або 

піклування, дитячі будинки 

сімейного типу, прийомні сім'ї. 

 

2017 Служба  

у справах дітей 

райдержадміністрації  

Обласний 

бюджет,  

 

районний 

бюджет  

По мірі 

потреби 

Влаштування 

100 % дітей, які 

позбавлені 

батьківського 

піклування, до 

сімейних форм 

виховання 

 

  4) забезпечити інформаційну 

підтримку вирішення 

актуальних питань сімейної 

політики, поширення нових 

2017 Служба у справах 

дітей 

райдержадміністрації  

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

- Покращення 

інформованості 

населення про 

сімейні форми 



форм сімейного влаштування 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування. 

влаштування 

дітей  

2. Створення 

належних умов 

для фізичного, 

інтелектуально-

го і духовного 

розвитку 

1) проведення щоквартально- 

го моніторингу умов прожи- 

вання та утримання дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування та 

дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах.  

2017 Служба 

у справах дітей 

райдержадміністрації  

 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

- Здійснення 

контролю за 

умовами 

проживання 

  2) надання матеріальної допо-

моги продуктами харчування, 

шкільним приладдям, одягом, 

взуттям та іншим до Великодніх 

свят, до початку нового 

навчального року та до свята Св. 

Миколая. 

2017 Служба у справах дітей, 

райдержадміністрації,  

міськсільвиконкоми 

Районний, 

міський, 

селищний, 

сільські 

бюджети 

87, 5 Поліпшення 

матеріального 

становища 

  3) укладення договорів 

соціального страхування 

 

2017 Служба у справах дітей 

райдержадміністрації, 

міськсільвиконкоми 

Районний, 

міський, 

селищний, 

сільські 

бюджети 

2,5  Соціальний 

захист 

  4) продовжити співпрацю з 

громадськими, благодійними, 

релігійними  організаціями, що 

працюють в інтересах дітей.  

 

2017 Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

- Покращання ро-

боти щодо подо-

лання дитячої 

бездоглядності 

та безпритуль-

ності 

  5) висвітлення в засобах масової 

інформації питання 

популяризації сімейних форм 

виховання. 

2017 Служба 

у справах дітей 

райдержадміністрації  

Не 

потребує 

фінансуван

ня 

- Покращання 

інформованості 

населення з 

питань захисту 

прав дітей 



 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація та контроль за ходом її виконання покладаються на службу у 

справах дітей райдержадміністрації. 

Служба у справах дітей райдержадміністрації один раз у рік                     

(до 25 грудня) інформує райдержадміністрацію про хід реалізації заходів. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                              П.М.Мирончук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання,  шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

     

від  07 березня  2017 року           м.Заліщики                            № 203 
 

Про районну  цільову програму національно-патріотичного 

 виховання дітей та молоді  на 2017 – 2020 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 цільову програму національно-патріотичного 

 виховання дітей та молоді  на 2017 – 2020 роки, згідно  додатку.  

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 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Додаток 

                                                                        до рішення  районної ради 

                                                                   від 07.03.2017 р. № 203 
 

 

 

Районна цільова програма національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2017 — 2020 роки 

 

1. Паспорт програми  

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ з питань освіти, молоді і спорту 

райдержадміністрації 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Указ Президента України від 13 жовтня 

2015 року № 580/2015 “Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді на 2016 — 2020 роки”,  

протокольне доручення заступника голови 

обласної державної адміністрації від 17 

жовтня 2016 року (протокол № 16) 

3. Розробник програми Відділ з питань освіти, молоді і спорту  

райдержадміністрації 

4. Співрозробники програми комунальна установа «Заліщицький 

районний науково–методичний кабінет» 

5. Відповідальний 

виконавець програми 

відділ з питань освіти, молоді і спорту 

райдержадміністрації 

6. Учасники програми Відділ з питань освіти, молоді і спорту 

райдержадміністрації;  виконавчі комітети 

міської, селищної, сільських рад, 

комунальна установа «Заліщицький 

районний науково–методичний кабінет»;  

навчальні заклади району; районне 

радіомовлення; районна редакція часопису 

«Колос»;  громадські організації (за згодою)  

7. Термін реалізації програми 2017-2020 роки  

1) етапи виконання програми 

(для довгострокових 

програм) 

І – 2017-2018 роки  

ІІ – 2019-2020 роки 

8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми (для 

комплексних програм) 

районний бюджет; 

бюджети сіл, селища, міста. 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

90 тис. гривень 



програми, всього, 

у тому числі: 

1) коштів районного бюджету  50 тис. гривень 

2) бюджети сіл, селища, міста 40 тис. гривень 

3) коштів інших джерел - 

 

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

Проблеми соціально-економічного становища української молоді на 

сучасному етапі, зниження рівня життя, його розшарування, знецінення 

традиційних моральних норм і цінностей, пропаганда жорстокості, 

бездуховності, насильства, невизначеність в оцінці подій історичного минулого 

українського народу негативно впливають на процес виховання підростаючого 

покоління українців. 

Продовжується реформування Збройних Сил України. Невирішеними 

залишаються проблеми, пов’язані формуванням у молоді почуття обов’язку 

захисника Вітчизни. Щороку в районі збільшується кількість призовників, які 

знаходяться в розшуку за ухиляння від військової служби. Крім того, виникло 

ряд проблем пов’язаних із захистом батьківщини, зокрема, збройний конфлікт 

на сході України. 

Досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України 

засвідчив, що національно-патріотичному вихованню дітей та молоді не 

приділялось достатньої уваги.  

Без належної уваги національно-патріотичному вихованню формується 

покоління молодих людей позбавлених почуття національної гідності, гордості, 

якому насаджується безкультур’я, нівелюється совість, деградується мораль, 

честь, справедливість.  

Загрозливого поширення серед молоді набули такі соціально небезпечні 

хвороби, як туберкульоз, наркоманія, хвороби, що передаються статевим 

шляхом, тютюнопаління та вживання алкоголю. Порівняно з початком 90-х 

років скоротилася кількість шкільної молоді, що займається фізичною 

культурою та спортом, а також спостерігається рівень фізичного розвитку 

нижче середнього. 

Ці проблеми є серйозними загрозами національній безпеці України. 

Зважаючи на те, що більшість питань в організації патріотичного 

виховання молоді не врегульовані законодавством України, надаючи 

пріоритетного значення вихованню молоді та створенню сприятливих умов для  

організації військово-патріотичного виховання постала необхідність у розробці 

та реалізації Програми з новими підходами до вирішення проблем у сфері 

національно-патріотичного виховання молоді. 

З основних проблем, на розв’язання яких спрямована Програма, 

визначено наступні: 

- відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної 

політики у сфері національно-патріотичного виховання; 



- брак комунікацій з громадянським суспільством з питань національно-

патріотичного виховання; 

- недостатні зусилля держави у сфері політики консолідації суспільства, 

формування активної громадянської позиції та національно-патріотичної 

свідомості громадян України, особливо дітей і молоді; 

- брак духовності і моральності у суспільстві; 

- наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних 

орієнтирах груп суспільства, населення певних територій в області, окремих 

громадян; 

- незавершеність процесу формування національного мовно-культурного 

простору, стійкості його ціннісної основи до зовнішнього втручання; 

- відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики 

щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного 

виховання; 

- недостатність кваліфікованого кадрового потенціалу в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, у навчальних закладах для 

організації та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання, 

нерозвиненість низової ланки в системі координації виховних процесів у цьому 

напрямі; 

- низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку 

інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання. 

Відтак, існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, надання цьому вкрай важливому для держави 

процесу системності. 

Вирішення зазначених проблем не фінансується за рахунок коштів 

державного бюджету, а тому існує потреба у залученні коштів місцевих 

бюджетів. 

Спрямування коштів місцевих бюджетів на реалізацію Програми 

сприятиме забезпеченню:  

- організації системної і цілеспрямованої діяльності органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій щодо 

виховання молодої людини – патріота України, готового самовіддано 

розбудовувати її, як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, 

виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої 

громадянські права та виконувати обов’язки, успішно самореалізовуватися в 

соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій української національної 

культури; 

- формуванню у молоді готовності до виконання громадянських і 

конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського 

народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис 

громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, 

художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної 

культури, розвиток психологічних і професійних якостей; 

- удосконаленню допризовної підготовки учнів та військово-

патріотичного виховання дітей та молоді. 



Програма спрямовує районні виконавчі комітетами міста, селища, сіл на 

розроблення заходів щодо національно-патріотичного виховання, що 

відповідають культурологічним орієнтаціям, особливостям і є актуальними в 

конкретних соціально-економічних умовах. 

Районна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2017 – 2020 роки є практичним інструментом реалізації Указу 

Президента України №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки».  

 

3. Визначення мети програми 

Метою Програми є створення системи національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді в районі, спрямованої на виховання у особистості 

любові до української держави, усвідомлення нею свого громадянського 

обов'язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей та 

увічнення пам’яті про події та учасників визвольних подій сучасної історії 

України.  

Мета програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів  

та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї 

зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку 

суспільства.  

Ефективна реалізація Програми потребує: 

- чіткої координації діяльності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання; 

- здійснення заходів з активізації національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на всіх рівнях такої діяльності у тісній взаємодії між державою 

та інститутами громадянського суспільства на принципах взаємозацікавленого 

співробітництва; 

- підвищення рівня організації, покращення функціонування як окремих 

елементів системи національно-патріотичного виховання, так і всієї системи в 

цілому; 

- створення механізму підтримки об’єднань, центрів, клубів, діяльність 

яких пов’язана з національно-патріотичним вихованням дітей та молоді; 

- розроблення системи заохочення громадських об’єднань та активістів за 

плідну діяльність у сфері національно-патріотичного виховання дітей і молоді. 

Для об’єднання зусиль органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання існує потреба у 

впровадженні єдиної державної політики, адекватних механізмів для 

консолідації і координації відповідної роботи в економічній, політичній, 

соціальній, культурній та інших сферах. 

Вирішення проблем з формування патріотизму у дітей та молоді, 

розвитку відповідних інститутів держави і суспільства, забезпечення змістового 

наповнення національно-патріотичного виховання вирішуватиметься шляхом: 



- формування національно-культурної ідентичності, національно-

патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних 

цінностей Українського народу; 

- усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних і 

духовних надбань; 

- розвитку діяльнісної відданості у розбудові України, формування у 

дітей і молоді активної громадянської, державницької позиції та почуття 

власної гідності; 

- скоординованої роботи та взаємодії органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання, їх 

ефективної співпраці з громадськістю; 

- формування широкої громадської підтримки процесів національно-

патріотичного виховання, розширення ролі та можливостей громадських 

об’єднань, підвищення ролі сім’ї, активної участі волонтерів, активістів; 

- забезпечення системних змін, досягнення високої якості, ефективності, 

цілеспрямованого та прогнозованого розвитку у сфері національно-

патріотичного виховання; 

- сприяння консолідації українського суспільства навколо ідей спільного 

майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і 

державотворення. 

Програма покликана сформувати цілісну систему, спрямовану на 

забезпечення процесу національно-патріотичного виховання, яка є важливою 

складовою національної безпеки України. Реалізація єдиної комплексної 

програми патріотичного виховання молодих громадян України забезпечить 

ґрунтовну мотивацію молоді до праці на користь України. 

Термін дії програми 2017-2020 роки, у два етапи: 

І етап – 2017-2018 роки; 

ІІ етап – 2019-2020 роки. 

Першочерговим на першому етапі є створення цілісної системи 

національно-патріотичного виховання в районі, зокрема: 

- підготовка фахівців з національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді в освітніх установах району; 

- створення мережі патріотичних клубів, гуртків в навчальних закладах 

району; 

- забезпечення навчальних закладів та громадських організацій 

методичними рекомендаціями;  

- впровадження організаційно-методичної підтримки діяльності 

патріотичних клубів, гуртків в навчальних закладах району. 

Загальний обсяг коштів, що передбачено залучити для виконання 

програми 90 тис. гривень. 

 

 

 

 

 



Ресурсне забезпечення програми  

тис. гривень 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми  

І  ІІ  

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

кошти районного бюджету  20 10 10 10 50 

кошти бюджетів сіл, селища, міста 10 10 10 10 40 

кошти інших джерел  - - - - - 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

У програмі визначаються загальні принципи, головні напрямки та 

основний зміст перспективних заходів щодо національно-патріотичного 

виховання. 

Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльності державних структур 

та інститутів громадянського суспільства; визначає орієнтири для всіх, хто 

займається забезпеченням національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді району. 

Механізм реалізації Програми є цілісною системою, яка включає в себе 

конкретні заходи з реалізації таких пріоритетних завдань: 

- впровадження передових форм та методів національно-патріотичного 

виховання молоді та підвищення ефективності національно-патріотичного 

виховання молоді на території району; 

- сприяння розвитку української національної культури; 

- формування в учнівської та студентської молоді почуття гордості за 

свою країну, за свій народ та його історію; 

- підвищення інтересу до військової історії; 

- охоплення ефективними заходами патріотичного виховання, 

формування серед учнівської молоді готовності до захисту України, до 

військової служби, утвердження в свідомості молоді об’єктивної оцінки 

Збройних сил України; 

- утвердження здорового способу життя та протидія негативним явищам у 

дитячому і молодіжному середовищі; 

- формування у підлітків допризовного віку національної і громадянської 

свідомості; 

- збереження та розвиток почуття гордості і пам’яті про подвиги загиблих 

під час визвольних змагань, захисників України, формування поваги до 

військової історії України; 

- проведення заходів з вивчення та популяризації історії України, району, 

рідного краю, культурної спадщини; 

- проведення масових військово-спортивних заходів, популяризація 

фізичної культури і спорту серед дітей та молоді; 

- створення позитивного інформаційного простору серед учнівської 

молоді.  



Результатами ефективної реалізації програми мають стати: 

- збільшення відвідуваності дітьми та молоддю закладів, що 

популяризують культурні та національно-мистецькі традиції Українського 

народу, а також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній 

боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України; 

- підвищення рівня знань у дітей і молоді про видатних особистостей 

українського державотворення, визначних вітчизняних учених, педагогів, 

спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних 

провідників Українського народу; 

- збільшення кількості дітей і молоді, які пишаються своїм українським 

походженням, громадянством; 

- залучення осіб до проведення інформаційно-просвітницьких та 

виховних заходів, уроків Мужності, Патріотизму, патріотичних годин, вечорів 

– спогадів, вечорів-портретів, бесід, зустрічей з учасниками Революції Гідності 

та антитерористичної операції на сході країни, жертвами політичних репресій, 

ветеранами УПА, Другої Світової війни та інших, відповідно у 2017 році - 1000, 

2018 - 1100, 2019 - 1200, 2020 – 1300; 

- проведення  переглядів  творів кіномистецтва, що розкривають героїчне 

минуле та сьогодення Українського народу; 

- залучення  учнів  до щорічного проведення усіх етапів Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”); 

- залучення учнів до щорічного проведення 18 військово-польових зборів; 

- проведення  екскурсії національно-патріотичного спрямування  з 

розвитку організованого молодіжного туризму, популяризації історичної та 

культурної спадщини району; 

- проведення заходів  з підвищення рівня знань у дітей і молоді про 

видатних особистостей українського народу; 

- проведення заходів  (молодіжних таборів, вишколів) з популяризації 

традицій українського козацтва; 

- створення єдиного інформаційного простору національно-патріотичного 

виховання молоді. Інформування громадськості щодо діяльності громадських 

організацій в сфері патріотичного виховання молоді; 

- впровадження організаційно-методичної підтримки діяльності 

патріотичних клубів, гуртків в навчальних закладах району; 

- підняття професійного рівня осіб, які здійснюють заходи з виховання 

дітей; забезпечення навчальних закладів та громадських організацій 

методичними рекомендаціями (розповсюдження методичних посібників з 

національно-патріотичного виховання). 



6. Напрями діяльності та заходи програми  
 

N 

з/

п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис, 

гривень, у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього  2017 2018 2019 2020 

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

1. Активізація 

діяльності органів 

державної влади,  

органів місцевого  

самоврядування 

та громадських 

організацій у 

сфері 

національно-

патріотичного 

виховання 

1) організація та 

проведення районних 

семінарів,  тренінгів 

для інструкторів та 

керівників гуртків  

патріотичного 

виховання дітей та 

молоді; підготовка 

фахівців з 

національно-

патріотичного 

виховання 

2017-

2020 

Відділ з питань 

освіти, молоді і 

спорту 

райдержадміністрації, 

РНМК 

Районний 

бюджет 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

підготовка 

національно 

свідомих 

випускників 

ЗНЗ району 

 

2) сприяння  

створенню мережі 

патріотичних  клубів, 

гуртків в навчальних 

закладах району 

2017-

2020 

Відділ з питань 

освіти, молоді і 

спорту 

райдержадміністрації, 

РНМК 

не потребує 

фінансування  
- - - - - збільшення 

кількості дітей і 

молоді, які 

пишаються 

своїм 

українським 

походженням, 

громадянством 

  



3) організація заходів 

національно-

патріотичного 

спрямування у 

навчальних закладах  

2017-

2020 

Відділ з питань 

освіти, молоді і 

спорту 

райдержадміністрації, 

РНМК 

не потребує 

фінансування  
- - - - - проведення 

інформаційно-

просвітницьких 

та виховних  

заходів, уроків 

Мужності, 

Патріотизму, 

патріотичних 

годин, вечорів – 

спогадів, 

вечорів-

портретів, бесід, 

зустрічей з 

учасниками 

Революції 

Гідності та 

антитерористич

ної операції на 

сході країни,  

жертвами  

політичних 

репресій,  

ветеранами  

УПА, Другої 

Світової війни 

та інших, із 

залученням 

відповідно у:  

2017 році – 1000 

осіб, 

2018 році – 1100 

осіб; 

2019 році – 1200 

осіб; 

2020 році – 1300 

осіб  



4) організація 

культурно-

просвітницьких 

заходів (кінопокази, 

тематичні вечори) 

щодо національно-

патріотичного 

виховання молоді 

2017-

2020 

Відділ з питань 

освіти, молоді і 

спорту 

райдержадміністрації, 

РНМК 

Районний 

бюджет та 

бюджети 

міста, 

селища, сіл  

 

В межах бюджетних призначень 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення 

щороку 

переглядів 

творів 

кіномистецтва, 

що розкривають 

героїчне минуле 

та сьогодення 

Українського 

народу 

5)  проведення 

шкільного, районного, 

етапів Всеукраїнської 

дитячо-юнацької 

військово-патріотичної 

гри „Сокіл” („Джура”) 

2017-

2020 

Відділ з питань 

освіти, молоді і 

спорту 

райдержадміністрації, 

РНМК 

Районний 

бюджет  

 та бюджети 

міста, 

селища, сіл  

 

 

 

В межах бюджетних призначень 

 

 

 

 

щорічне 

проведення усіх  

етапів 

Всеукраїнської 

дитячо-

юнацької 

військово-

патріотичної гри 

„Сокіл” 

(„Джура”) 

6) сприяти набуттю 

практичних навичок 

учнями з основ 

військової справи, у 

тому числі з вогневої, 

тактичної, прикладної, 

фізичної та медико-

санітарної підготовки 

2017-

2020 

Відділ з питань 

освіти, молоді і 

спорту 

райдержадміністрації, 

РНМК 

Районний 

бюджет 

40 10 10 10 10 щорічне 

проведення  

військово-

польових зборів 

для учнів та 

студентів, 

членів 

громадських 

організацій  

 



  7) проведення 

туристично-

краєзнавчих екскурсій 

(національно-

патріотичного 

спрямування) для 

учнів шкіл та 

популяризація 

молодіжного туризму  

 

 

 

2017-

2020 

Відділ з питань 

освіти, молоді і 

спорту 

райдержадміністрації, 

РНМК 

Районний 

бюджет 

 

 

 

 

 

В межах бюджетних призначень 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення 

щороку 63 

екскурсій 

(національно-

патріотичного 

спрямування) з 

розвитку 

організованого 

молодіжного 

туризму, 

популяризації 

історичної та 

культурної 

спадщини 

області 

8) проведення заходів 

(семінарів, тренінгів)  

щодо підвищення 

рівня знань у дітей і 

молоді про видатних 

особистостей 

українського 

державотворення, 

визначних вітчизняних 

учених, педагогів, 

спортсменів, провідних 

діячів культури і 

мистецтва, а також 

духовних провідників 

українського народу 

2017-

2020 

 Відділ з питань 

освіти, молоді і 

спорту 

райдержадміністрації, 

РНМК 

обласний 

бюджет (у 

межах 

бюджетних 

призначень) 

 

районні 

бюджети та 

бюджети міст 

обласного 

значення  

 

бюджети сіл, 

селищ, міст, 

об’єднаних 

територіальн

их громад 

 

 

 

 

В межах бюджетних призначень 

 

 

проведення 

щороку 34 

заходів з 

підвищення 

рівня знань у 

дітей і молоді 

про видатних 

особистостей 

українського 

народу  

9) проведення заходів 

(молодіжних таборів, 

вишколів) з 

популяризації традицій 

українського козацтва 

2017-

2020 

Відділ з питань 

освіти, молоді і 

спорту 

райдержадміністрації, 

РНМК , громадські 

організації (за згодою)  

Районний 

бюджет (у 

межах 

бюджетних 

призначень) 

 

 

 

Бюджети міста, селища, сіл району проведення 

щорічно  заходів 

з  популяризації 

традицій 

українського 

козацтва 



2. Інформаційне 

забезпечення 

сфери 

національно-

патріотичного 

виховання 

1) висвітлення у 

засобах масової 

інформації матеріалів 

про національно-

патріотичне виховання 

молоді, про досвід 

роботи у цьому 

напрямку різних 

соціальних інституцій, 

у тому числі 

ветеранських, 

громадських 

організацій, із 

залученням до 

обговорення проблем 

патріотичного 

виховання молоді 

відомих вчених, 

державних і 

громадських діячів, 

представників 

культури і мистецтва, 

педагогів, ветеранів 

УПА, лідерів та 

активістів громадських 

організацій 

2017-

2020 

районне 

радіомовлення; 

районна редакція 

часопису «Колос»  

не потребує 

фінансування 

- - - - - створення 

єдиного 

інформаційного 

простору 

національно-

патріотичного 

виховання 

молоді; 

інформування 

громадськості 

щодо діяльності 

громадських 

організацій в 

сфері 

патріотичного 

виховання 

молоді 

3. Формування 

науково-

теоретичних і 

методичних засад 

національно-

патріотичного 

виховання 

 

 

1) видання методичних 

посібників з питань 

впровадження 

програми 

патріотичного 

виховання для 

навчальних закладів і 

громадських об'єднань 

 

2017-

2020 

  Відділ з питань 

освіти, молоді і 

спорту 

райдержадміністрації, 

РНМК , громадські 

організації (за згодою)  

Районний 

бюджет (у 

межах 

бюджетних 

призначень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В межах бюджетних призначень 

 

 

 

видання 

методичних 

посібників з 

національно-

патріотичного 

виховання 

щорічно 



2) організаційно-

методична підтримка 

діяльності 

патріотичних клубів, 

гуртків в районах та 

містах області 

 

2017-

2020 

Відділ з питань 

освіти, молоді і 

спорту 

райдержадміністрації, 

РНМК , громадські 

організації (за згодою)  

не потребує 

фінансування 

- - - - - підняття 

професійного 

рівня осіб, які 

здійснюють 

заходи з 

виховання дітей; 

забезпечення 

навчальних 

закладів та 

громадських 

організацій 

методичними 

рекомендаціями 

(розповсюдженн

я методичних 

посібників з 

національно-

патріотичного 

виховання) 

Разом за Програмою 

 

      

районний бюджет 

 

     

  

бюджети сіл, селищ, міста  

 

      

      

 

 

 



7. Координація та контроль за ходом виконання  програми 

 

Координацію і контроль за ходом виконання заходів, передбачених 

програмою, здійснює відділ з питань освіти, молоді і спорту районної 

державної адміністрації. 

Структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконавчим 

комітетам міської, селищної, сільських рад  забезпечити виконання заходів 

програми та про проведену роботу інформувати відділ з питань освіти, молоді і 

спорту райдержадміністрації щороку до 10 грудня впродовж терміну дії 

програми. 

Відділу з питань освіти, молоді і спорту  районної державної 

адміністрації забезпечити подання звітності про виконання Програми відділу 

економ розвитку, інфраструктури та туризму райдержадміністрації щороку до 

15 січня та 15 липня. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                П.М.Мирончук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання,  шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

     

від  07 березня  2017 року           м.Заліщики                            № 204 
 

Про програму забезпечення проведення приписки громадян 

до призовної дільниці, призову на строкову військову службу,  

військову службу за контрактом та мобілізаційної підготовки  

Заліщицького району на 2017-2021 роки 
 

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

самоврядування в Україні», районна рада  

в и р і ш и л а: 

 

         1. Затвердити  програму забезпечення проведення приписки громадян 

до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, військову службу 

за контрактом та мобілізаційної підготовки Заліщицького району на 2017-2021 

роки, згідно додатку.  

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 

 

 

 

 



                                                                                     Додаток 

                                                                             до рішенням  районної ради 

                                                                       від 07.03.2017 р. № 204 

ПРОГРАМА 

забезпечення проведення приписки громадян до призовної дільниці, 

призову на строкову військову службу, військову службу за контрактом  та  

мобілізаційної підготовки Заліщицького району на 2017-2021 роки 

I.Паспорт  
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Заліщицький районний військовий комісаріат 

2. Підстава для розроблення Конституція України, Закони України  «Про 

військовий обов’язок і військову службу», 

«Про оборону України», «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію», постанова 

Кабінету Міністрів України  від 21 березня 

2002 р. № 352 «Про затвердження Положення 

про підготовку і проведення призову грома-

дян України на строкову військову службу та 

прийняття призовників на військову службу 

за контрактом»(із змінами), резолюція голови 

Заліщицької районної державної адмініст-

рації до листа Заліщицького районного 

військового комісаріату від 04 січня 2017 

року № 10  

3. Розробник Програми Заліщицький районний військовий комісаріат  

4. Співрозробник Програми Сектор взаємодії з правоохоронними органа-

ми,  оборонної, режимно-секретної та мобілі-

заційної роботи апарату райдержадміністрації 

5. Відповідальний 

виконавець Програми 

Заліщицький районний військовий комісаріат 

6. Учасники Програми Фінансове управління, відділ економічного 

розвитку,інфраструктури та туризму, відділ з 

питань агропромислового розвитку, відділ з 

питань освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, сектор взаємодії з 

правоохоронними органами, оборонної, 

режимно-секретної та мобілізаційної роботи 

апарату райдержадміністрації, Заліщицький 

районний центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, Заліщицький районний 

військовий комісаріат, органи місцевого 

самоврядування 



7. Термін реалізації 

Програми: 

2017-2021 роки 

1) етапи виконання Програми 2017 р. – 300,0 тис. гривень 

2018 р. – 300,0 тис. гривень 

2019 р. – 300,0 тис. гривень 

2020 р. – 305,0 тис. гривень 

2021 р. – 305,0 тис. гривень 

8. Перелік  бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми  

Районний бюджет 

 

9. Загальний обсяг фінансо-

вих ресурсів, необхідних 

для реалізації програми  

у тому числі: 

1510,0 тис. гривень 

 

1) коштів районного 

бюджету 

1510,0 тис. гривень 

2) коштів інших джерел  - 

 

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма  

 

Запобігання збройній агресії, зменшення збитків, непоправних втрат у разі її 

виникнення та ефективна ліквідація наслідків агресії, відповідно до вимог 

законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», Указів  

Президента України, постанов Кабінету Міністрів України  є одним з пріоритетів 

у діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, органів військового управління. Своєчасне попередження, 

вжиття упереджувальних заходів з цих питань, здійснюється органами 

державного управління усіх ланок, підприємствами, установами, організаціями 

і громадянами. 

У відповідності до вимог статті 14 Закону України «Про оборону України» 

місцеві державні адміністрації: 

- організовують надання підприємствами, установами та організаціями 

комунально-побутових послуг і ресурсів, виробництво та постачання продукції 

Збройним Силам України та іншим військовим формуванням на договірних 

засадах;  

- організовують військовий облік і підготовку громадян України до військової 

служби, в тому числі допризовну підготовку молоді, підготовку призовників з 

військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання, 

забезпечують їх призов на строкову військову службу та військову службу за 

контрактом, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час 

мобілізації;  

- виконують передбачені законодавством заходи щодо мобілізаційної 

підготовки та проведення мобілізації на відповідній території, у тому числі 



здійснення контролю за станом мобілізаційної готовності підприємств, установ 

та організацій, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст, районів у містах і перебувають в управлінні районних і обласних 

рад або підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які в 

установленому порядку залучаються ними до виконання мобілізаційних 

завдань (замовлень). 

Статтею 7 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 

зокрема, встановлено, що  з місцевих  бюджетів  фінансуються  заходи  та  

роботи  з мобілізаційної підготовки місцевого значення.  

За рахунок  коштів  підприємств,  установ  і  організацій фінансуються заходи 

та  роботи  з  мобілізаційної  підготовки,  що здійснюються   за   ініціативою   

самих   підприємств,  установ  і організацій згідно з мобілізаційними планами. 

Фінансування  мобілізаційної  підготовки та/або заходів з мобілізації  може  

здійснюватися  додатково за рахунок благодійних пожертв   фізичних   та  

юридичних  осіб  у  порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів України.  

Згідно статі 6 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 

військово-транспортний обов'язок установлюється з метою задоволення потреб 

Збройних Сил України, інших військових формувань на особливий період 

транспортними засобами і технікою і поширюється, зокрема, на центральні та 

місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи і організації. Порядок виконання 

військово-транспортного обов'язку визначається Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до пункту 23 Положення про військово-транспортний обов'язок, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 

405 для забезпечення доставки транспортних засобів і техніки до визначених 

пунктів передачі місцеві держадміністрації (органи місцевого самоврядування) 

на період мобілізації та у воєнний час за поданням військових комісаріатів 

створюють на нафтобазах, автозаправних станціях незалежно від форми 

власності незнижуваний запас пально-мастильних матеріалів у обсязі, 

достатньому для забезпечення  заправки пальним встановленої кількості 

транспортних засобів і техніки. 

Виконання  військового   обов'язку   громадянами   України у відповід-ності до 

частини 7 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», забезпечують  державні  органи,  органи  місцевого самоврядування, 

утворені  відповідно  до  законів  України  військові  формування, 

підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм 

власності в межах їх повноважень,  передбачених законом, та районні  військові 

комісаріати.   

Події, що відбулися та відбуваються  в державі на протязі останніх двох років, 

засвідчують про те, що заходи, які вживалися органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування спільно із органами військового 

управління, виявилися недостатніми для забезпечення її надійної 

обороноздатності, потребують суттєвого покращення, а також додаткового 

залучення коштів із  бюджетів усіх рівнів та позабюджетного фінансування. 



Програма спрямована на вдосконалення організації проведення приписки 

громадян до призовної дільниці району, ведення військово-облікової роботи, 

призову громадян України на строкову військову службу та військову службу 

за контрактом, здійснення мобілізаційної підготовки та проведення у разі 

необхідності мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів в  районі.  

 

Існує потреба в  додатковому фінансуванні видатків на підготовку юнаків 

Заліщицького району до служби в Збройних Силах України, забезпечення 

якісним особовим складом Збройні Сили України та інші військові 

формування, на доставку призовників, контрактників та мобілізованих 

громадян до збірних пунктів та військових частин.  

         Забезпечення накопичення військово-навченого резерву військово-

зобов’язаних для якісного комплектування військових частин Збройних Сил 

України в особливий період.  

 

III. Мета Програми 

 

Метою Програми є удосконалення військово-патріотичного виховання, 

підготовки жителів району до військової служби у Збройних Силах України, 

вдосконалення системи військового обліку, забезпечення проведення призову 

на строкову військову службу та військову службу за контрактом, організації 

територіальної оборони району, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та 

готовності до проведення мобілізації, підняття престижу військової служби за 

участю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

 обсягів та джерел фінансування 

 

Виконання Програми здійснюватиметься шляхом проведення приписки та 

призову громадян на строкову військову службу, військову службу за 

контрактом, заходів щодо мобілізації, в т.ч. забезпечення доставки призовників 

та військовозобов'язаних до збірних пунктів, місць дислокації військових 

частин, покращення умов проведення цих заходів шляхом фінансування з 

районного та місцевих бюджетів і забезпечення, в результаті цього, належної 

життєдіяльності призовної дільниці району. 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного 

бюджету, передбачених на відповідний рік, зокрема для:  

         - підготовки молоді до служби в Збройних Силах України, військово-

патріотичного виховання, проведення приписки до призовної дільниці району, 

призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом; 

 - налагодження координації та забезпечення взаємодії органів влади, 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з метою 

проведення призову та мобілізації в районі;  

- перевезення та доставка призовників і мобілізованих людських, транспортних 

та інших ресурсів відповідно від призовної дільниці до обласного збірного 



пункту, обласної медичної комісії та місць дислокації військових частин 

Збройних Сил України.  

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 

Основними завданнями Програми є: 

- підвищення якості мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної 

готовності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, 

установ і організацій - виконавців мобілізаційних завдань; 

- забезпечення захисту стратегічних об'єктів та жителів району  від теро-

ристичних загроз, а також життєдіяльності новостворених загонів ТрО району; 

- якісна підготовка громадян до військової служби, своєчасне  проведення 

приписки, призову та мобілізації, забезпечення  ведення військового обліку  

відповідно до законодавства України. 

 

1. Програма передбачає виконання наступних основних заходів: 
 

 

- фінансове   забезпечення  виконання   передбачених   законодавством заходів 

щодо мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації на території 

Заліщицького району людських і транспортних ресурсів, у тому числі 

здійснення контролю за станом мобілізаційної готовності підприємств, 

установ та організацій, що є об’єктами спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міста, району і перебувають в управлінні районної і 

обласної ради, а також доставка призовників та військовозобов'язаних на 

збірні пункти та до місць дислокації військових частин; 

- організація та забезпечення на території району військового обліку і 

підготовки громадян до військової служби, в тому числі допризовну 

підготовку молоді, підготовку призовників з військово-технічних 

спеціальностей та військово-патріотичного виховання, забезпечення роботи 

районної призовної комісії та проведення призову  на строкову військову 

службу та військову службу за контрактом, навчальні (або перевірочні) та 

спеціальні збори і під час мобілізації, виконання військово-транспортного 

обов’язку;  

- проведення заходів щодо оповіщення, розшуку призовників та 

військовозобов'язаних, перевірки правильності ведення військового обліку на 

території району, в тому числі придбання пально-мастильних матеріалів; 

- забезпечення  на території  району   планомірного   переведення галузей 

національної економіки, діяльності органів державної   влади,   інших  

державних  органів,  органів місцевого самоврядування,  підприємств,  

установ і організацій  на функціонування   в  умовах  особливого  періоду,  а 

підрозділів  Збройних  Сил України, інших військових формувань  на  

організацію  і  штати  воєнного  часу; 

- здійснення заходів з територіальної оборони району та охорони особливо-

важливих об'єктів; 



- забезпечення реалізації права громадян на соціально - економічний та 

соціально-правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас 

або у відставку, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які 

загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження 

військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час 

участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки на території 

держави та інших країн; 

- забезпечення    здійснення   інших   повноважень   в   галузі  оборонної та 

мобілізаційної  роботи, передбачених законодавством. 

 

2. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного 

та місцевих бюджетів на 2017-2021 роки на загальну суму 1510 тис. гривень за 

рахунок коштів районного бюджету. Фінансування Програми також може 

здійснюватися з інших джерел, що не суперечать чинному законодавству. 

 
 

(тис. гривень) 

 

Обсяги коштів, які 

пропонуються 

залучати до 

виконання 

Програми 

 

Виконання 

 

Усього витрат 

на виконання 

Програми 

2017 

рік  

2018 

рік  

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

Обсяг ресурсів 

районного бюджету, 

усього: 

300,0 300,0 300,0 305,0 305,0 1510,0 

 

Програмою виділяються кошти на:           

- здійснення заходів з територіальної оборони району та охорони особливо-

важливих об'єктів - 630 тис. гривень; 

- проведення заходів щодо оповіщення, розшуку призовників та військо-

возобов'язаних, перевірки правильності ведення військового обліку на 

території району, в тому числі оплата транспортних послуг та придбання 

пально-мастильних матеріалів - 125 тис. гривень; 

- оплату транспортних послуг з доставки мобілізованих людських 

(військовозобов'язаних), транспортних, інших технічних ресурсів, а також осіб, 

які призиваються на строкову військову службу (призовників) на обласну 

медичну комісію,  призовні та збірні пункти, до місць дислокації військових 

частин, в т.ч. придбання пально-мастильних матеріалів - 580 тис. гривень; 

- розгортання широкомасштабної агітаційно-пропагандистської роботи щодо 

популяризації військової служби за контрактом – 175 тис. гривень. 

 



3. Очікувані результативні показники Програми 

 

В результаті виконання заходів Програми буде забезпечено: 

- проходження медичних оглядів, розшук призовників та мобілізованих, які 

ухиляються від виконання військового обов’язку та призову на строкову 

військову службу в Збройних Силах України, їх доставка до призовних, збірних 

пунктів, місць дислокації військових частин; 

          - вдосконалення системи управління проведенням мобілізації в особливий 

період; 

          - підтримання у належному стані системи оповіщення, збору та відправки 

мобілізаційних ресурсів в особливий період; 

          - вдосконалення роботи військово-облікових і мобілізаційних органів, 

створених на території району; 

          - своєчасне та якісне, у встановлені строки, проведення приписки 

громадян України до призовних дільниць, забезпечення їх призову, мобілізації 

людських та інших ресурсів  до Збройних Сил України; 

 - організація діяльності роти охорони та загонів ТрО району; 

 - належний рівень захисту стратегічних об'єктів та громадян району від 

терористичних та інших загроз. 



VI. Напрями діяльності та заходи Програми 

 
№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

(роки) 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Роки Орієнтовні 

обсяги 

фінансуванн

я (вартість) 

тис. грн.  

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6  7 8 

1. 

 

 

 

 

1. Підготовка 

органів дер-

жавної влади 

та місцевого 

самоврядуванн

я до 

проведення 

мобілізації та 

роботи в умо-

вах особливого 

періоду. 

Вдосконаленн

я пунктів 

управ-ління 

мобілі-зацією 

1) поточне уточнення 

мобілізаційного   плану  та 

довгострокової  програми 

мобілізаційної     підготовки 

району 

2017-2021 

роки 

Сектор взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної, 

режимно-секретної та 

мобілізаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

не потребує 

фінансування  

- - Уточнений 

мобілізаційни

й план та 

програма 

2) 

розробка   окремих  планів 

участі   органів   державної 

влади  та  місцевого 

самоврядування у заходах з 

мобілізаційної підготовки 

2017-2021 

роки 

Сектор взаємодії з 

право охоронними 

органами, оборонної, 

режимно-секретної та 

мобілізаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

не потребує 

фінансування 

- - Розроблені 

окремі плани 

участі з 

мобілізаційної 

підготовки 

3) проведення  уточнень 

програм, положень, планів, 

інших  нормативних 

документів з мобілізаційної 

підготовки 

2017-2021 

роки 

Сектор взаємодії з 

право охоронними 

органами, оборонної, 

режимно-секретної та 

мобілізаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

не потребує 

фінансування 

- - Уточнені 

програми, 

плани з 

мобілізаційної 

підготовки 



4) 

уточнення    документів    з 

організації    оповіщення    і 

збору керівного складу та 

працівників органів 

державної влади і місцевого 

самоврядування з 

введенням вищих ступенів 

готовності 

2017-2021 

роки 

Сектор взаємодії з 

право охоронними 

органами, оборонної, 

режимно-секретної та 

мобілізаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

не потребує 

фінансування 

- - Належний 

рівень 

організації 

оповіщення 

 5) обладнання приміщень 

для роботи з 

мобілізаційними 

документами та доку-

ментами з обмеженим 

доступом необхідними 

технічними засобами та 

системами захисту 

комп'ютерної техніки 

2017-2021 

роки 

Керівники органів 

виконавчої влади 

та місцевого 

самоврядування 

не потребує 

фінансування 

- - Створення 

умов для 

роботи 

мобілізаційни

х підрозділів 

6) участь підготовці та 

проведенні військово-

економічних мобілізаційних 

тренувань 

2017-2021 

роки 

Керівники органів 

виконавчої влади 

та місцевого 

самоврядування 

не потребує 

фінансування 

- - Підвищення 

рівня 

готовності 

органів 

управління до 

мобілізації 

7) участь у навчаннях, 

тренуваннях та 

інших   заходах   з   питань 

територіальної оборони 

2017-2021 

роки 

Керівники органів 

виконавчої влади та 

місцевого 

самоврядування 

не потребує 

фінансування 

- - Підвищення 

готовності 

органів 

управління 

територіально

ї оборони 

району 



8) участь у заняттях з 

керівним  складом, 

працівниками 

мобілізаційних    підрозділів 

органів державної влади та 

місцевого самоврядування з 

питань мобілізаційної 

підготовки та мобілізації 

 

2017-2021 

роки 

Керівники органів 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування, 

сектор взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної, 

режимно-секретної та 

мобілізаційної роботи  

апарату РДА 

не потребує 

фінансування 

- - Підвищення 

готовності 

органів 

управління до 

мобілізації 

9) перевірка та оцінка стану 

мобілізаційної готовності 

органів державної влади та 

місцевого   самоврядування, 

підприємств, установ, 

організацій району 

2017-2021 

роки 

Керівники органів 

виконавчої влади 

та місцевого 

самоврядування 

не потребує 

фінансування 

- - Підвищення 

стану 

мобіліза-

ційної 

готовності 

району 

 10) організація утримання 

на підприємствах району 

незнижувальних запасів 

матеріально-технічних 

засобів, товарів та сировини 

для їх виробництва 

2017-2021 

роки 

Керівники органів 

управління та 

підприємств району 

не потребує 

фінансування 

- - Підвищення 

готовності 

підприємств 

до виконання 

мобіліза-

ційних 

завдань 

11) визначення потреби у 

створенні спеціальних 

формувань для 

забезпечення роботи 

підприємств району в 

особливий період 

2017-2021 

роки 

Структурні 

підрозділи органів 

управління, сектор 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної, 

режимно-секретної та 

мобілізаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації 

не потребує 

фінансування 

- - Підвищення 

готовності 

підприємств 

до виконання 

мобілізаційни

х завдань 



12) розробка та уточнення 

планів технічного 

прикриття важливих 

об'єктів 

2017-2021 

роки 

Структурні 

підрозділи органів 

управління, сектор 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної, 

режимно-секретної та 

мобілізаційної роботи 

апарату РДА 

не потребує 

фінансування 

- - Уточнені 

плани 

технічного 

прикриття 

важливих 

об'єктів 

 13) утворення та підготовка 

до розгортання спеціальних 

формувань для 

забезпечення захисту та 

технічного прикриття 

стратегічних  

2017-2021 

роки 

Заліщицький 

районний військовий 

комісаріат 

 

не потребує 

фінансування 

- - Підвищення 

рівня захисту 

стратегічних 

та важливих 

об'єктів 

14) уточнення переліків 

підприємств торгівлі та 

ресторанного господарства, 

які будуть задіяні до 

виконання завдань з 

нормованого забезпечення 

населення в особливий 

період 

2017-2021 

роки 

Відділ економічного 

розвитку,інфраструкт

ури та туризму РДА, 

сектор взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної 

та моб.роботи РДА 

не потребує 

фінансування 

- - Планування 

порядку 

впровадження 

нормованого 

забезпечення 

населення  

15) укладення договорів з 

підприємствами торгівлі на 

виконання мобілізаційних 

завдань в особливий період 

2017-2021 

роки 

Відділ економічного 

розвитку,інфраструкт

ури та туризму 

райдержадміністрації, 

сектор взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної, 

режимно-секретної та 

мобілізаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації  

не потребує 

фінансування 

- - Укладені 

дого-вори на 

вико-нання 

мобіліза-

ційних 

завдань 



16) уточнення наявних 

ресурсів виробництва 

підприємствами району та 

необхідних обсягів товарів 

номенклатури нормованого 

забезпечення населення 

2017-2021 

роки 

Відділ з питань 

агропромислового 

розвитку, відділ 

економічного 

розвитку,інфраструкт

ури та туризму 

райдержадміністрації 

не потребує 

фінансування 

- - Уточнені 

пере-ліки 

ресурсів 

виробництва 

та обсягів 

товарів 

 17) уточнення планів та 

розрахунків з нормованого 

забезпечення населення в 

особливий період 

2017-2021 

роки 

Відділ економічного 

розвитку,інфраструкт

ури та туризму 

райдержадміністрації, 

сектор взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної, 

режимно-секретної та 

мобілізаційної роботи 

апарату РДА 

не потребує 

фінансування 

- - Уточнені 

плани та 

розрахунки 

 18) визначення та 

уточнення мобілізаційних 

завдань органам державної 

влади та місцевого 

самоврядування, 

підприємствам з надання 

транспортних, 

комунальних, побутових 

послуг та послуг зв'язку 

населенню 

2017-2021 

роки 

Сектор взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної, 

режимно-секретної та 

мобілізаційної роботи 

апарату РДА, 

структурні підрозділи 

РДА 

не потребує 

фінансування 

- - Визначені 

мобілізаційні 

завдання 



19) уточнення планів 

забезпечення населення в 

особливий період енерго-

носіями, водою, надання 

житлово-комунальних, 

побутових та транспортних 

послуг 

2017-2021 

роки 

Сектор взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної, 

режимно-секретної та 

мобілізаційної роботи 

апарату 

райдержадміністрації, 

структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

не потребує 

фінансування 

- - Уточнені 

плани 

забезпечення 

населення 

2. 2.Організація 

та 

забезпечення 

діяльності 

утвореного 

загону ТрО 

району та роти 

охорони 

Заліщицького 

РВК 

1) забезпечення 

харчуванням особового 

складу роти охорони 

Заліщицького РВК та загону 

ТрО району, в тому числі 

під час проведення 

навчальних зборів 

2017-2021 

роки 

Заліщицький 

районний військовий 

комісаріат 

 

районний 

бюджет 

2017 20,0 Забезпечення 

харчуванням 

особового 

складу роти 

охорони 

2018 20,0 

2019 20,0 

2020 20,0 

2021 20,0 

2) ремонт та облаштування 

приміщень для зберігання 

зброї загону ТрО району та 

приміщень для його 

розміщення, в тому числі 

придбання необхідного 

обладнання та матеріалів 

2017-2021 

роки 

Заліщицький 

районний військовий 

комісаріат 

 

районний 

бюджет 

2017 38,0 Облаштовані 

відповідно до 

нормативних 

вимог 

приміщення 

2018 38,0 

2019 38,0 

2020 43,0 

2021 43,0 

3) забезпечення потреб роти 

охорони та  загону ТрО 

району  у ПММ, в тому 

числі для доставки на 

об'єкти, що підлягають 

охороні 

2017-2021 

роки 

Заліщицький 

районний військовий 

комісаріат 

 

районний 

бюджет 

2017 30,0 Забезпечення 

потреб роти 

та  загону 

ТрО району  у 

ПММ 

2018 30,0 

2019 30,0 

2020 30,0 

2021 30,0 

4) забезпечення загону ТрО 

району речовим та іншим 

необхідним майном 

2017-2021 

роки 

Заліщицький 

районний військовий 

комісаріат 

районний 

бюджет 

2017 30,0 Забезпечення 

відповідним 

майном 
2018 30,0 

2019 30,0 

2020 30,0 

2021 30,0 



5) виготовлення нарукавних 

пов'язок та мішеней для 

стрільб особовому складу 

загону ТрО району 

2017-2021 

роки 

Заліщицький 

районний військовий 

комісаріат 

районний 

бюджет  

2017 6,0 Виготовлення 

нарукавних 

пов'язок та 

мішеней для 

стрільб 

2018 6,0 

2019 6,0 

2020 6,0 

2021 6,0 

3. 3. Заходи з під-

готовки молоді 

до служби в 

Збройних Си-

лах України, 

військовопат-

ріотичного 

виховання, 

проведення 

приписки до 

призовної  

дільниці 

району та 

призову на 

строкову 

військову 

службу та 

військову 

службу за 

контрактом 

1) проведення військово-

патріотичних та культурно- 

просвітницьких заходів для 

призовної молоді з нагоди 

Дня Перемоги, Дня 

створення УПА, Збройних 

Сил України  

2017-2021 

роки 

Відділ з питань освіти, 

молоді та спорту 

райдержадміністрації, 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

не потребує 

фінансування 

- - 

 

 

 

Підвищення 

рівня 

військово-

патріотичного 

виховання 

молоді 

Заліщицького 

району  

2) проведення днів 

призовника, урочистих 

проводів призовників у 

Збройні Сили України 

 

2017-2021 

роки 

Відділ з питань освіти, 

молоді та спорту 

райдержадміністрації, 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

не потребує 

фінансування 

- - Підвищення 

рівня поваги 

до військової 

служби 

молоді в 

Збройних 

Силах 

України  

3)  організація діяльності 

консультативного пункту 

при РВК з метою надання 

соціальних послуг 

призовній молоді. Робота 

групи  

2017-2021 

роки 

Районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

не потребує 

фінансування 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Підвищення 

престижу 

військової 

служби,              

військова 

професійна 

орієнтація 

молоді, 

форму-вання і 

розвиток 

мотивації, 

спрямованої 

на підготовку 



 

 

 

 

 

 

 

 

до захисту 

Української 

держави і 

служ-би у 

Збройних 

Силах 

України та 

інших 

військових 

формуваннях 

 

 

4) пропагування та агітація 

щодо перспектив 

проходження  військової 

служби за контрактом  

2017-2021 

роки 

Заліщицький  

районний військовий 

комісаріат 

не потребує 

фінансування 

- -  Формування 

прагнення у 

юнаків до 

оволодіння 

військовими 

знаннями, 

відповідного 

рівня фізичної 

підготовки та 

витриманості 

 5) проведення заходів щодо 

оповіщення, розшуку осіб, 

що призиваються за 

мобілізацією та на строкову 

військову службу до 

Збройних Сил України, 

перевірки правильності 

ведення військового обліку 

на території району, в тому 

числі оплата транспортних 

послуг та придбання 

пально-мастильних 

матеріалів 

2017-2021 

роки 

Заліщицький  

районний військовий 

комісаріат 

 

 

районний 

бюджет 

2017 25,0  Забезпечення 

належного об-

ліку юнаків 

допризовного  

та призовного  

віку 

2018 25,0 

2019 25,0 

2020 25,0 

2021 25,0 



4.  4.Заходи з 

доставки осіб, 

що призива-

ються за 

мобілі-зацією 

та на строкову 

військову 

службу та 

військову 

службу за 

контрактом 

  

1) організація доставки 

військовозобов'язаних, 

призваних за мобілізацією, 

громадян призваних на 

військову службу за 

контрактом, а також 

мобілізованих технічних та 

інших ресурсів на  збірні 

пункти та до місць 

дислокації військових 

частин, в т.ч. оплата 

транспортних послуг та 

придбання ПММ 

2017-2021 

роки 

Заліщицький 

районний військовий 

комісаріат 

районний 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2017 76,0  Прибуття 

військовозобо

-в'язаних до 

пунктів 

призначення 

2018 76,0 

2019 76,0 

2020 76,0 

2021 

 

 

 

 

76,0 

2) організація доставки 

громадян, що підлягають 

призову на строкову 

військову службу  на 

обласний збірний пункт 

м.Тернополя  для відправки 

у війська, в т.ч. оплата 

транспортних послуг та 

придбання ПММ 

2017-2021 

роки 

Заліщицький 

районний військовий 

комісаріат 

районний 

бюджет 

 

2017 40,0 Прибуття 

призовників 

на збірні 

пункти  

 

2018 40,0 

2019 40,0 

2020 40,0 

2021 40,0 



5. 5.Заходи щодо 

проведення 

агітаційно-

пропагандистс

ької роботи 

щодо 

перспектив 

проходження 

військової 

служби за 

контрактом 

1) проведення агітаційних 

заходів, бесід, семінарів з 

керівниками органів 

місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, 

організацій та навчальних 

закладів щодо умов та 

перспектив військової 

служби за контрактом в 

Збройних Силах України 

2017-2021 

роки 

Заліщицький 

районний військовий 

комісаріат 

не потребує 

фінансування  

- - Забезпечення 

підвищення 

рівня 

обізнаності 

громадян 

щодо умов 

проходження 

військової 

служби за 

контрактом 

2) виготовлення агітаційних 

банерів, листівок та 

бігбордів, їх розміщення та 

розповсюдження на 

території району 

2017-2021 

роки 

Заліщицький 

районний військовий 

комісаріат 

районний 

бюджет 

 

2017 35,0 

2018 35,0 

2019 35,0 

2020 35,0 

2021 35,0 

ВСЬОГО 

КОШТІВ 

ЗА 

ПРОГРАМОЮ: 

 

 

    1510,0  



 

 

VII. Контроль за  виконанням програми 

          Координацію дій між виконавцями здійснює перший заступник голови 

районної державної адміністрації, контроль-комісія районної ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та власності. Отримання 

виділених коштів, щорічний звіт за їх використанням покладається на 

військового комісара Заліщицького районного військового комісаріату. 

Фінансування програми здійснюється в межах коштів виділених на фінансовий 

рік та з інших незаборонених законодавством джерел надходження. 

         Кошти виділяються безпосередньо Заліщицькому районному військовому 

комісаріату на вказаний ним рахунок. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                      П.М.Мирончук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  07 березня  2017 року           м.Заліщики                                № 205 
 

 

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 07 березня 2017 року № 205 

 

 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 

цифри і слова “938,5 тис. гривень” замінити цифрами і словами “1659,0 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 1659,0 тис. 

гривень, зокрема на І етапі – 744,0 тис. гривень, на ІІ етапі – 915 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 67,5 219,5 457,0 457,5 457,5 1659,0 

 

 

   

3. У розділі 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”  

підпункт 1 пункту 2 та пункт 3 викласти в 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 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна 

підтримка 

осіб , які 

брали участь 

в антитеро-

ристичній 

операції, та 

членів сімей 

загиблих під 

час 

проведення 

антитеро-

ристичної 

операції  

 

1. Надавати щомісячну 

допомогу в сумі 208 грн. 

членам сімей загиблих  під 

час проведення антитеро-

ристичної операції. 

Допомога неповнолітнім 

членам сімей загиблих 

виплачується матері 

(батькові), опікуну. 

 

 

 

 

 

 

2015-2019 

роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління 

соціального 

захисту населення 

райдержадміністр

а-ції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

77,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення 

матеріальног

о становища 

членів сімей 

загиблих  під 

час 

проведення 

антитерорист

ичної 

операції. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна 

підтримка 

громадян 

району, 

направлених 

Заліщицьким 

РВК для 

проходження 

військової 

служби за 

контрактом  

у Збройні 

Сили 

України 

 

 

 

 

Забезпечити надання 

одноразової грошової 

допомоги громадянам 

району, відібраним та 

направленим Заліщицьким 

РВК для проходження 

військової служби за 

контрактом у Збройні Сили 

України з 01 січня 2016 

року, згідно  з  

розпорядженнями голови 

райдержадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 2016-2019 

роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансове 

управління, 

управління 

соціального 

захисту населення 

райдержадміністр

а-ції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1172 - 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 350 350 Покращення 

матеріальног

о становища 

громадян 

району, які 

відібрані на 

військову 

службу за 

контрактом у 

Збройні Сили 

України  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                                                                                 П.М.Мирончук                                  

                                                                                                                                             

 

 

 

 



 
 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  07 березня  2017 року           м.Заліщики                                № 206 
 

 

Про  внесення змін до  районної комплексної програми соціальної 

підтримки малозахищених верст 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 верст населення «Турбота» на 2016-2020 роки, 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 07 березня 2017 року № 206 

 

 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 «510 тис. гривень» замінити цифрами і словами «776 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: 

136 160 160 160 160 776 

районний бюджет 136 160 160 160 160 776 

 

 

 

3.  Розділ 6 «Напрямки діяльності та заходи районної комплексної 

програми соціальної підтримки малозахищених 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 

фінансу-

вання 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприяти ефективній роботі 

інвалідських організацій, 

Товариству Червоного Хреста 

України в районі, надавати їм 

фінансову підтримку  з коштів 

районного бюджету для 

здійснення статутних завдань.   

2016-2020 

роки  

Фінансове управління 

райдержадміністрації, 

управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет  
1 1 1 1 1 

Поліпшення 

ефективності 

діяльності 

громадських 

організацій 

інвалідів 

Забезпечити надання 

нецільової матеріальної 

допомоги за заявами громадян 

та згідно з розпорядженнями 

голови районної державної  

адміністрації 

2016-2020 

роки 

Фінансове управління 

райдержадміністрації,  

управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 
100 119 119 119 119 

Покращення 

матеріальног

о становища 

інвалідів та 

мало 

захищених 

верств 

населення 

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 та супровід 

програмного забезпечення , що 

2016-2020 

роки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний 

бюджет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліпшення 

ефективності 

діяльності 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

використовується  для обробки 

інформації з нарахування та 

виплати допомог та 

компенсацій, придбання бланків 

особових рахунків одержувачів 

допомог та журналів реєстрації, 

для забезпечення своєчасного та 

якісного опрацювання звернень 

громадян при оформленні 

субсидій, допомог, компенсацій 

і пільг, тощо; 

- з метою здійснення виїзного 

обслуговування населення 

району та забезпечення доступу 

незахищених верств населення 

до правової допомоги при 

оформленні всіх видів допомог, 

компенсацій пільг, субсидій, 

пенсій, тощо за принципом 

«єдиного вікна» та відповідно 

до цього виїзної роботи 

«мобільного соціального офісу», 

які функціонують при 

управлінні соціального захисту 

населення райдержадміністрації.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

            Керуючий справами виконавчого 

            апарату районної ради                                                                                                                 П.М.Мирончук 
                   



 
 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    від  07 березня  2017 року           м.Заліщики                     № 207 

 

Про встановлення вартості харчування  

в загальноосвітніх навчальних закладах 

Заліщицького району на 2017 рік 

 

Відповідно  до ст.25 Закону України «Про освіту», Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-

VIII, керуючись статтею 55,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада 

вирішила: 

 

1. Встановити вартість одноразового харчування учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах денної форми навчання за рахунок коштів районного 

бюджету у розмірі 6 грн. 60 коп. для :   

 

- учнів 1-4 класів; 

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей, батьки яких є учасниками АТО; 

- дітей-інвалідів. 

 

2. Відділу з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької районної 

державної адміністрації забезпечити організацію харчування дітей в 2017 році. 

 

3. Дане рішення ввести в дію з 01.01.2017 по 31.05.2017 року. 

 

4. Контроль за виконанням 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, шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    від  07 березня  2017 року           м.Заліщики                     № 208 

 

Про встановлення вартості харчування  

в дошкільних навчальних закладах 

Заліщицького району на 2017 рік 

 

Відповідно  ч.5 ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону 

України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

законодавчих актів» від 24.12.2015 № 911-VІІІ, керуючись статтею 55,60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Встановити вартість харчування дитини в день в дошкільних 

навчальних закладах з трьохразовим харчуванням у розмірі 12 грн., а з 

двохразовим – 9. 30 грн.:  

- 5.30 грн. з районного бюджету; 

- 4 грн. батьківська плата (43% з двохразовим); 

- 6.70 грн. батьківська плата (56% з трьохразовим). 

 2. Від плати за харчування дитини звільнюються: 

- батьки або особи, які їх заміняють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на 

кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення 

прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку 

встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права 

на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних 

дошкільних навчальних закладах; 

- батьки - учасники АТО; 

- діти-інваліди; 

-  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; 

- 50% для багатодітних сімей. 



 
 

 

 

3. Збільшити витрати на харчування дітей  в літній період з 01 червня по 

31 серпня 2017 року на 10 відсотків ( або одну гривню) для придбання свіжих 

овочів та фруктів. 

4. Відділу з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької районної 

державної адміністрації забезпечити організацію харчування дітей в 2017 році. 

5.  Дане рішення ввести в дію з 01.01.2017 року. 

6. Контроль за виконанням 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, шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  07 березня  2017 року           м.Заліщики                                № 209 

 

Про організацію безкоштовного регулярного 

підвезення учнів до місця навчання і додому 

 

 Розглянувши клопотання батьків учнів 1-4 класів, які проживають у селі 

Головчинці та добираються пішки до школи у селище міського типу Товсте по 

проїжджій частині дороги через відсутність тротуарів, у зв’язку з 

призупиненням діяльності ЗОШ І ступеня у с.Головчинці, керуючись частиною 

2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 14 

Закону України «Про освіту», статтею 21 Закону України «Про загальну 

середню освіту», враховуючи висновки постійної комісії районної ради з 

питань освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту, 

соціального захисту населення, духовності, свободи слова та інформації з 

метою забезпечення безпечного руху учнів до місця навчання і додому, 

збереження життя і здоров’я дітей, районна рада 

                                     

вирішила: 

 

 1.Надати дозвіл відділу з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької  

районної державної адміністрації організувати регулярне безкоштовне 

підвезення учнів села Головчинці до загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

смт. Товсте і додому. 

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, сім’ї, 

молоді спорту, соціального захисту населення, духовності, свободи слова та 

інформації. 

Голова районної ради                                          І.П.ДРОЗД 

 



 
 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  07 березня  2017 року           м.Заліщики                                № 210 

 

Про призначення  Квич Л.Г. директором 

загальноосвітньої  школи I-II ст. с. Іване-Золоте 

 

     Керуючись Кодексом законів про працю України, Законами України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про загальну середню освіту», 

Положенням «Про порядок призначення та звільнення з посад керівників 

підприємств, установ, організацій об’єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селища, міста Заліщицького району», затвердженого рішенням  

Заліщицької районної ради від 23.04.2013 року №373, клопотанням відділу з 

питань освіти, молоді та спорту  районної  державної  адміністрації  від 19 січня 

2017 року №13 та враховуючи висновок постійної комісії районної ради з 

питань освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту, 

соціального захисту населення, духовності, свободи слова та інформації від 03 

березня 2017 року,  районна рада  

 

в и р і ш и л а: 

 

  Призначити Квич Лесю Григорівну  з   07 березня  2017 року на посаду 

директора загальноосвітньої  школи І-ІІ ступенів с. Іване-Золоте, шляхом 

переводу з посади  вчителя початкових класів  даної школи. 

 

 

Голова районної ради                                                          І. П. ДРОЗД 

 

 

 



 
 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання,  шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

     

від  07 березня  2017 року           м.Заліщики                            № 211 
 

Про програму розвитку фізичної культури і спорту  

в Заліщицькому районі серед учнівської молоді  

та дорослого населення на 2017-2021 роки 

 

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

самоврядування в Україні», районна рада  

в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити  програму розвитку фізичної культури і спорту в     

  Заліщицькому районі серед учнівської молоді та дорослого населення  

  на 2017-2021 року, згідно додатку.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                                                                Додаток 

                                                                             до рішення районної ради  

                                                                             від 07 березня 2017 року № 211 

 

ПРОГРАМА 

 розвитку фізичної культури і спорту в Заліщицькому районі 

серед учнівської молоді та дорослого 

населення на 2017-2021 роки 

1. Паспорт програми  

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ з питань освіти, молоді і спорту 

райдержадміністрації 

2. Нормативно - правові акти Стаття 22 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

3. Розробник програми Відділ з питань освіти, молоді і спорту  

райдержадміністрації 

4. Співрозробники програми ФСТ «Колос» 

5. Відповідальний 

виконавець програми 

Відділ з питань освіти, молоді і спорту 

райдержадміністрації 

6. Учасники програми Відділ з питань освіти, молоді і спорту 

райдержадміністрації; ФСТ «Колос»  

виконавчі комітети міської, селищної, 

сільських рад, навчальні заклади району; 

районне радіомовлення; районна редакція 

часопису «Колос»; громадські організації (за 

згодою)  

7. Термін реалізації програми 2017-2021 роки  

1) етапи виконання програми 

(для довгострокових 

програм) 

І – 2017-2021 роки  

 

8. Перелік місцевих бюдже-

тів, які беруть участь у 

виконанні програми (для 

комплексних програм) 

районний бюджет; 

міський, селищний, сільські бюджети  



 
 

 

 

9. Загальний обсяг фінансо-

вих ресурсів, необхідних 

для реалізації програми, 

всього, 

у тому числі: 

560 тис. гривень 

1) коштів районногобюджету  300 тис. гривень 

 

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

Спосіб життя населення України та стан сфери фізичної культури і 

спорту створюють загрозу здоров'ю та є суттєвим викликом для української 

держави на сучасному етапі її розвитку. Це характеризується певними 

чинниками, основними серед яких є:  

- несформованість сталих традицій та мотивацій щодо ведення здорового 

способу життя та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів засобами 

фізичної культури і спорту,  як важливих чинників фізичного та соціального 

благополуччя, поліпшення стану здоров’я і подовження тривалості життя;   

- загальне погіршення стану здоров’я населення, що призводить до 

зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до дитячо-юнацького 

спорту та спорту вищих досягнень, зокрема спроможних витримувати значні 

фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів; 

- посилення впливу інноваційних технологій на спортивні результати; 

- невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових 

стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме 

організаційного, кадрового, науково-методичного, медико-біологічного, 

фінансового, матеріально-технічного, інформаційного. 

Ситуація, що склалася у сфері  фізичної  культури  і  спорту, зумовлена 

такими факторами:  

- невідповідність нормативно-правової  бази  у  сфері  фізичної культури і 

спорту сучасним вимогам; 

- невідповідність потребам громадян інфраструктури фізкультурно-

оздоровчої діяльності у виробничій, навчально-виховній і соціально-побутовій 

сфері; 



 
 

 

 

- недосконалість системи централізованої підготовки національних   

збірних команд, низький рівень фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення  дитячо-юнацького  спорту; 

- незадовільний стан матеріально-технічної бази. Рівень забезпечення 

населення в Україні  фізкультурно-спортивними  залами (з розрахунку на 10 

тис. осіб) у 2-3 рази нижчий, ніж у провідних державах; 

- великий відсотків спортивних майданчиків не відповідають сучасним 

вимогам; 

- недостатнє бюджетне фінансування, неефективне залучення 

позабюджетних  коштів, незначний обсяг інвестицій;  

- низька заробітна  плата,  недостатня кількість інструкторів з 

фізкультурно-оздоровчої діяльності,  розбалансованість  у  системі підготовки 

та підвищення кваліфікації фахівців; 

- низький рівень   фінансового    забезпечення  розвитку  фізичної 

культури і спорту; 

- недостатнє пропагування  здорового  способу   життя,   занять дитячо-

юнацьким спортом. 

Прийняття Закону України «Про Загальнодержавну соціальну програму 

розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки»” дає можливість 

виконати поставлені завдання відповідно до сучасних потреб економічного і 

соціального розвитку країни. 

3. Визначення мети та основних завдань програми 

         Мета – забезпечення розвитку всіх напрямів фізичної культури (фізичне 

виховання, масовий спорт та фізкультурно-спортивна реабілітація) і створення 

умов для регулярної рухової активності різних верств населення з урахуванням 

інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного. 

Залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною 

культурою та масовим спортом, популяризації здорового способу життя та 

сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації; 

        Максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді, в тому числі і 

молоді з інвалідністю, у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих 

досягнень та виховання її в дусі олімпізму.         

Основні завдання: 

- забезпечити рухову активність дітей та молоді в обсязі 8-12 годин на 

тиждень, для чого: 

- проводити заняття з фізичної культури у дошкільних навчальних 

закладах, уроки фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах не 

менше трьох разів на тиждень, ранкову гімнастику п’ять разів на тиждень та дві 

години позакласних занять з фізичної культури та масового спорту, 

збільшуючи щорічно кількість таких закладів на 1,5 відсотки; 



 
 

 

 

- завершити до 2021 року переоснащення загальноосвітніх навчальних 

закладів спортивним обладнанням та інвентарем; 

- запровадити навчання плаванню учнів 1-4 класів та(або) годину 

активного відпочинку після другого уроку, з урахуванням кліматичних, 

географічних умов та наявної ресурсної бази; 

- утворити в закладах освіти мережу спортивних клубів; 

- сприяти діяльності учнівської спілки фізкультурно-спортивної 

спрямованості;    

- збільшити чисельність населення, залученого до систематичних занять 

фізичною культурою і масовим спортом за місцем роботи, проживання, в 

місцях масового відпочинку, не менше 30 хв. на день, для чого: 

 - вводити  посади інструкторів-методистів, із розрахунку 1 інструктор на    

5 тис. населення; 

-  ввести до штату навчальних закладів посаду консультанта з питань 

здорового способу життя; 

- щорічно проводити масові спортивні заходи, у тому числі серед 

державних службовців, посадових осіб органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів; 

- сприяти введенню до штатного розпису суб’єктів господарювання усіх 

форм власності посади інструктора з фізичної культури; 

 - включати в колективні договори між адміністраціями підприємств та 

трудовими колективами питання щодо створення належних умов для занять 

фізичною культурою і спортом працюючих осіб; 

- заохочувати власників підприємств, керівників установ та організацій  

промислової сфери, транспорту, соціально-побутової та аграрної сфери, які  

залучають працівників до здорового способу життя засобами фізичної культури 

і спорту, виділяють кошти на придбання спортивного обладнання та інвентарю; 

 - проводити щорічно огляди-конкурси на кращу організацію 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи; 

- залучати до фізкультурно-оздоровчої діяльності та участі у змаганнях 

допризовну молодь; 

- облаштовувати спортивні споруди і об'єкти для безперешкодного 

доступу до них інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

- сприяти розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту, для чого: 

- зберегти оптимальну мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

незалежно від підпорядкування, типу та форм власності; 

- до 2021 року збільшити на 6 відсотків кількість дітей, залучених до 

занять  в дитячо-юнацьких спортивних школах; 



 
 

 

 

- збільшити питому вагу витрат на проведення навчально-тренувального 

процесу в дитячо-юнацьких спортивних школах до рівня не менше  20 відсотків 

від загального обсягу фінансування;  

- постійно здійснювати модернізацію матеріально-технічної бази закладів 

дитячо-юнацького спорту, облаштовуючи їх необхідним обладнанням та 

інвентарем, у тому числі з урахуванням потреб дітей з обмеженими 

можливостями.     

4. Удосконалення системи забезпечення розвитку  

фізичної культури і спорту 

Мета: створення цілісної системи забезпечення сфери фізичної культури і 

спорту шляхом удосконалення нормативно-правового, кадрового, матеріально-

технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного 

забезпечення. 

Основні завдання:  

удосконалити нормативно-правову базу, для чого ініціювати прийняття 

законодавчих та внесення змін до існуючих нормативно-правових актів, що 

регламентують діяльність сфери фізичної культури і спорту;    

 - забезпечувати щорічне корегування норм витрат на проведення 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, відповідно до зміни індексу 

цін на відповідні товари та послуги; 

- поступово збільшувати обсяги видатків з бюджетів усіх рівнів на 

виконання програм з розвитку фізичної культури і спорту;  

- запровадити сучасну систему щорічної перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів сфери фізичної культури і спорту; 

- щорічно проводити семінари для фахівців закладів фізичної культури і 

спорту забезпечувати їх участь у відповідних міжнародних форумах; 

- організувати систему підготовки волонтерів для сфери фізичної 

культури і спорту. 

 

5. Участь державних та громадських інституцій у реалізації державної 

політики щодо розвитку фізичної культури і спорту 

 

Мета: створення цілісної системи взаємодії державних та громадських 

інституцій в реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту. 

Основні завдання: 

сприяти розвитку благодійної діяльності організацій і громадян; 

залучати до співпраці з розвитку фізичної культури і спорту громадські 

організації фізкультурно-спортивної спрямованості, для чого: 



 
 

 

 

- удосконалити систему договірних засад співпраці громадських 

організацій фізкультурно-спортивної спрямованості з органами виконавчої 

влади у сфері фізичної культури і спорту; 

- надавати організаційну та фінансову підтримку діяльності 

фізкультурно-спортивному товариству на місцях; 

здійснювати заходи, спрямовані на формування світогляду, орієнтованого 

на здоровий спосіб життя, престиж фізичного здоров'я, патріотичне виховання, 

для чого: 

- використовувати можливості засобів масової комунікації в пропаганді 

здорового способу життя та висвітленні спортивних подій; 

- впроваджувати соціальну рекламу, орієнтовану на здоровий спосіб 

життя. 

 

6. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів 

та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

 

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися у  межах  

коштів, що передбачатимуться у відповідних бюджетах на програми і заходи з 

розвитку фізичної культури і спорту, а також із залученням позабюджетних 

коштів.  

Зокрема, відповідні центральні і місцеві органи виконавчої влади – 

відповідальні виконавці заходів передбачатимуть у межах доведеного їм 

граничного обсягу асигнувань на відповідний рік видатки на реалізацію 

Програми.  Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатися виходячи з 

необхідності забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів 

Програми, орієнтовних витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі 

встановлених норм та нормативів, прогнозних цін та тарифів з урахуванням 

індексу росту споживчих цін тощо, а також з врахуванням можливостей 

доходної частини відповідних бюджетів та спрямування на вказані цілі коштів з 

позабюджетних джерел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Заліщицькому  районі серед учнівської молоді та дорослого населення 

на 2017-2021 роки 

                                                                                         (тис. гривень) 

 

Обсяги коштів, 

які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми 
2017  

рік 

2018 

 рік 

2019  

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

Обсяг ресурсів, 

усього, в тому 

числі: 

90 105 110 125 130 560 

районний 

бюджет 

50 55 60 65 70 300 

міський 

бюджет 

20 25 25 30 30 130 

бюджет сіл, 

селищ 

20 25 25 30 30 130 

Виконання Програми дасть можливість: 

збільшити обсяг рухової активності учнівської молоді до 8-12 годин на 

тиждень; 

 залучати до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед 

молодь, із щорічним збільшенням на 1—2 відсотки рівня охоплення населення 

руховою активністю в обсязі до 30 хвилин щодня; 

залучити до 20 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 23 років до занять 

у дитячо-юнацьких спортивних школах; 

щорічно зменшувати на 2% кількість дітей та молоді, віднесених за 

станом здоров'я до спеціальної медичної групи; 

збудувати нові спортивні об’єкти та  реконструювати існуючі спортивні 

споруди в кількості і якості, що надасть змогу створити необхідні умови для 

залучення різних категорій громадян до занять фізичною культурою і спортом 

та підвищити рівень забезпеченості населення спортивними залами,  

спортивними майданчиками з розрахунку на 10 тис. осіб (очікуване щорічне 

зростання на 2  відсотки), які б давали можливість забезпечити на даних 

спорудах мінімальний (науково обґрунтований) обсяг рухової активності; 

сприяти створенню в районі додаткових робочих місць у сфері фізичної 

культури і спорту, відновити престижність відповідних професій, підвищити 

рівень підготовки та кваліфікацію фахівців. 

 



 
 

 

 

7. Напрями діяльності та заходи програми розвитку фізичної культури і спорту в Заліщицькому  районі 

 серед учнівської молоді та дорослого населення на 2017-2021 роки 

 

Розділ І. Фізична культура 

 

Створення умов для розвитку фізичної культури у сфері освіти 

  
№ 

з/п 

Назва заходу Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) Відповідальні за 

виконання заходів  2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Забезпечення обов’язкового 

проведення у загальноосвітніх 

навчальних закладах уроків з 

фізичної культури не менше трьох 

разів на тиждень. 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

 

Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації 

2.  Удосконалення у навчальних 

закладах системи контролю за 

станом фізичного розвитку та 

здоров'я вихованців та учнів 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

районна центральна 

лікарня  

3.  Проведення у навчальних закладах 

масових фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів з метою 

залучення дітей та молоді, у т.ч. 

дітей-інвалідів до активних занять 

спортом  

0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

районна організація 

ВФСТ «Колос» 

4.  Створення умов та забезпечення 

секційної форми організації 

фізичної культури у позаурочний 

час, у навчальних закладах усіх 

типів та форм власності. 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Відділ з питань освіти 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації 



 
 

 

 

5.  Утворення мережі спортивних 

клубів та забезпечення її 

функціонування у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Відділ з питань освіти 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації 

6.  Забезпечення проведення в 

установленому порядку атестації 

вчителів, викладачів з фізичного 

виховання, що здійснюють свою 

діяльність у навчальних закладах. 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації 

7.  Забезпечення підготовки та 

видання підручників, посібників, 

навчальних програм з питань 

фізичного виховання, масового 

спорту, фізкультурно-спортивної 

реабілітації, зокрема для дітей-

інвалідів, для організації 

навчального процесу та 

фізкультурно-спортивних заходів 

у навчальних закладах  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Відділ з питань освіти 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації 

8.  Сприяння діяльності учнівських 

спілок фізкультурно-спортивної 

спрямованості  

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Відділ з питань освіти 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації 

9.  Створити належні умови для 

забезпечення фізичного виховання 

і масового спорту в 

загальноосвітніх навчальних 

закладах не менше 8-12 годин на 

тиждень. 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Відділ з питань освіти 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації 



 
 

 

 

10.  Сприяти утворенню та 

функціонуванню відповідних 

центрів фізичного здоров’я 

населення у районі та місті 

фізкультурно-спортивних клубів 

за місцем проживання з 

урахуванням потреб і фінансивих 

можли-востей 

     Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації 

Фізкультурно-оздоровча діяльність серед жителів міста та району 

1 Запровадження проведення 

виробничої гімнастики у режимі 

робочого дня, активного 

відпочинку та після трудового 

відновлення, профілактичних 

занять фізкультурно-спортивної 

спрямованості.  

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 

2 Сприяння введенню до штатного 

розпису суб'єктів господарювання 

усіх форм власності посади 

інструктора з фізичної культури 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 

   3 Проведення районних спартакіад 

та інших масових фізкультурно-

спортивних заходів серед 

державних службовців, посадових 

осіб органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування 

та депутатів усіх рівнів. 

4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 

4 Проведення конкурсів на 

визначення найкращої організації 

фізкультурно-спортивної роботи 

серед суб`єктів господарювання. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 



 
 

 

 

5 Організація та проведення 

спартакіади серед працівників 

бюджетних організацій та установ 

приурочених «Дню фізичної 

культури і спорту» 

4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 

6 Організація, проведення та участь 

команд району  в обласних і 

міжобласних турнірах з шашок 

2 2 3 3 3 Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 

7 Організація, проведення та участь 

команд району  в обласних і 

міжобласних турнірах з шахів 

 

2 2 3 3 3 Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 

 

Фізкультурно-оздоровча діяльність серед сільського населення 

1 Сприяння утворенню та 

функціонуванню спортивних 

клубів різних організаційно-

правових форм власності у 

сільських населених пунктах, а 

також в організаціях, установах та 

на підприємствах 

агропромислового комплексу.  

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Відділ з питань 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації, 

районна організація 

ВФСТ «Колос 

2 Проведення щорічних спартакіад 

серед сільського населення  

 

6,0 6,0 

 

 

 

7,0 7,0 8,0 Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 



 
 

 

 

3 Введення до штатного розпису 

сільських, селищних, районних 

органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та 

організацій агропромислового 

комплексу посади інструктора-

методиста з фізичної культури, 

відповідального за організацію та 

проведення фізкультурно-

оздоровчої та спортивної роботи у 

селах і селищах.  

 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 

 

 

 

 

 

4 Участь збірних команд району в 

обласній Спартакіаді з масових 

видів спорту, видів спорту. 

8,0 9,5 10,5 12,0 13,0 Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 

Створення умов для фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед ветеранів фізичної культури і спорту 

1 Проведення матчевих зустрічей, 

товариських турнірів і 

чемпіонатів  серед ветеранів. 

1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 



 
 

 

 

 

 

Розділ ІІ Спорт 

Організація та проведення спортивних заходів серед школярів 

 

 

1. Участь школярів в районних та 

обласних змаганнях  

8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 

2. Організація та проведення 

районних змагань за програмою 

«Хто ти майбутній олімпієць» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 

 

 

 

 

 

3, Організація та проведення 

районних змагань «Тато, мама,  я- 

спортивна сім’я » 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 

 

 



 
 

 

 

4 Організація та проведення 

районних змагань школярів  

 «Січ » 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Відділ з питань 

освіти,молоді і спорту 

районної державної 

адміністрації 

 

5. Участь збірних команд 

загальноосвітніх шкіл районну  в 

шкільних, районних та обласних 

змаганнях «Сокіл, Джура» 

 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Відділ з питань 

освіти,молоді і спорту 

районної державної 

адміністрації 

 

6. Участь збірних команд 

загальноосвітніх шкіл районну   в 

шкільних, районних та обласних 

змаганнях «Легенда УПА» 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Відділ з питань освіти 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації 

 

7. Участь збірних команд 

загальноосвітніх шкіл районну в 

шкільних, районних та обласних 

змаганнях «Нащадки козацької  

слави» 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Відділ з питань 

освіти,молоді і спорту 

районної державної 

адміністрації 

 

8. Участь збірних команд 

загальноосвітніх шкіл району в 

шкільних, районних  та обласних 

змаганнях «Юний рятувальник» 

Протягом року. м.Тернопіль  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації 

 

9. Організація та проведення 

олімпійського тижня та 

олімпійських уроків в навчальних 

закладах міста та району  

Без 

фінансува- 

ння 

Без 

фінансува- 

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 

 

10. Організація та проведення 

обласних зональних та районних 

змагань серед школярів за 

програмою «Олімпійське 

лелеченя»  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 

 



 
 

 

 

 

Розділ III 

Нормативно-правове та організаційне забезпечення сфери фізичної культури і спорту 

Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і спорту 

1. Удосконалення системи підготовки, 

перепідготовки, підвищення 

кваліфікації кадрів та проведення 

атестації фахівців у сфері фізичної 

культури і спорту  

 

Без 

фінансува-

ння 

Без  

Фінансува- 

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 

Фінансове забезпечення сфери фізичної культури і спорту 

1 Забезпечити дієвий контроль за 

використанням цільових коштів, які 

виділяються на розвиток фізичної 

культури та спорту, для дотримання 

законності, зміцнення фінансової 

дисципліни, збереження 

матеріальних цінностей, 

недопущення зловживань та 

марнотратства  

Без 

фінансува- 

ння 

Без 

фінансува- 

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 

 

 

Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і спорту 

1 Забезпечення спортивним 

обладнанням та інвентарем 

навчальні заклади з метою 

переоснащення матеріально-

технічної бази 

4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 

Методичне та інформаційне забезпечення сфери фізичної культури і спорту 



 
 

 

 

1 Проводити спортивно-

театралізовані заходи, лекції, 

науково-практичні конференції, 

організувати виступи провідних 

спортсменів, тренерів, фахівців 

фізичної культури та спорту в 

районі 

Без 

фінансува- 

ння 

Без 

фінансува- 

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 

2 Всебічно висвітлювати хід 

підготовки та участь спортсменів 

району в обласних та 

Всеукраїнських змаганнях, 

пропагувати здоровий спосіб 

життя у засобах масової 

інформації  

Без 

фінансува- 

ння 

Без 

фінансува- 

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Без 

фінансува-

ння 

Відділ з питань освіти, 

молоді і спорту районної 

державної адміністрації, 

ФСТ «Колос» 

8. Координація та контроль за ходом виконання  програми 

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладаються на відділ з питань освіти, молоді і спорту 

райдержадміністрації. 

Виконавці, зазначені у Програмі, до 20 грудня протягом терміну її реалізації інформують відділ з питань освіти, 

молоді і спорту райдержадміністрації про хід  реалізації заходів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

Керуючий справами  

виконавчого апарату районної ради                                                                  П.М.МИРОНЧУ 

 



 
 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  07 березня 2017 року           м.Заліщики                                № 212 

 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 4,900 га, що надається в оренду ПП 

«Форватор» на території Синьківської сільської ради Заліщицького 

району Тернопільської області за межами населеного пункту 

 

   Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 4,900 га, що надається в оренду для будівництва 

комплексу будівель і споруд для виробництва продуктів борошномельно-

круп’яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів  ПП «Форватор» 

на території Синьківської сільської ради Заліщицького району Тернопільської 

області за межами населеного пункту, розроблену ТОВ «Галицькі землі» 

керуючись ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 11 Земельного 

кодексу України та ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань 

агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та  охорони  

навколишнього природного середовища,  районна рада 

 

в и р і ш и л а: 

        1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки загальною площею 4,900 га з кадастровим номером 

6122087700:01:001:0816, що надається для будівництва комплексу будівель і 

споруд для виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, 

крохмалів і крохмальних продуктів на території Синьківської сільської ради 

Заліщицького району Тернопільської області за межами населеного пункту, що 

становить 2445482,12 грн. (два мільйони чотириста сорок п’ять тисяч чотириста 

вісімдесят дві гривні 12 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, шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  07 березня  2017 року           м.Заліщики                                № 213 

 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 14,8958 га, що перебуває в оренді ПП «Веп-агро-

плюс»з метою поновлення договору оренди і яка знаходиться за адресою 

Тернопільська область Заліщицький район Торськівська сільська рада 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 14,8958 га, що надається в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва ПП «Веп-агро-плюс» на 

території Торськівської сільської ради Заліщицького району Тернопільської 

області за межами населеного пункту, розроблену ТОВ «Галицькі землі» 

керуючись ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 11 Земельного 

кодексу України та ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань 

агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та  охорони  

навколишнього природного середовища,  районна рада 

 

в и р і ш и л а: 

 1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки загальною площею 14,8958 га з кадастровим номером 

6122088300:01:001:0707,що надається для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Торськівської сільської ради 

Заліщицького району Тернопільської області за межами населеного пункту, що 

становить 325736,95 грн. (триста двадцять п’ять тисяч сімсот тридцять шість 

гривень 95 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, шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 07 березня 2017 року           м.Заліщики                                № 214 

 

Про продовження терміну дії 

договору оренди від 20.09.2011 року № 1 

 

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

в Україні”, статті 17 Закону України “Про оренду державного та комунального 

майна”, на підставі договору оренди №1 нерухомого майна що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького 

району від 28 вересня 2011 року, укладеного між Заліщицькою районною 

радою та Товстенською обласною комунальною аптекою № 24, розглянувши 

заяву завідувача аптекою Козак Уляни Миколаївни  від 03 лютого 2017 року 

про продовження терміну дії договору оренди та на підставі 

висновку  постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів та власності,  районна рада  

вирішила: 

 1. Продовжити термін дії договору оренди №1 нерухомого майна спільної  

власності територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району від 20 

вересня 2011 року, укладеного між Заліщицькою районною радою та  

Товстенською  обласною комунальною аптекою № 24 до 27 вересня 2021 року 

включно. 

 2. Юридичному відділу виконавчого апарату районної ради (Німко Л.А.) 

внести відповідні зміни до договору оренди шляхом укладення  договору 

оренди в новій редакції в зв’язку з прийнятим рішенням. 

 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, шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 07 березня 2017 року           м.Заліщики                                № 215 

     

Про продовження терміну дії 

договору оренди від 01.10.2014 року № 29 

 

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

в Україні”, статті 17 Закону України “Про оренду державного та комунального 

майна”, на підставі договору оренди №29 нерухомого майна  спільної власності 

територіальних громад  району від 01 жовтня 2014 року, укладеного між 

Заліщицькою районною радою та фізичною особою-підприємцем  Попіль 

Віталієм Ярославовичем, розглянувши заяву Попіля В.Я.  від 30.09. 2016 року 

про продовження терміну дії договору оренди та на підставі 

висновку  постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів та власності,  районна рада 

 

вирішила: 

 

 1. Продовжити термін дії договору оренди №29 нерухомого майна 

спільної  власності територіальних громад  району від 01.10.2014 року, 

укладеного між Заліщицькою районною радою та  фізичною особою – 

підприємцем Попіль В.Я. до 30 вересня 2029 року включно. 

 2. Юридичному відділу виконавчого апарату районної ради (Німко Л.А.) 

внести відповідні зміни до договору оренди шляхом укладення додаткового  

договору про внесення змін до договору  оренди  в зв’язку з прийнятим 

рішенням. 

 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, шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 07 березня  2017 року           м.Заліщики                     № 216 

 

Про надання дозволу на право оренди 

двох гаражів та автомийки 

 

 З метою економного використання нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району, збільшення 

надходжень до районного бюджету , відповідно до  статей 43,60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 2 Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна, враховуючи рішення 

постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та власності, районна рада 

 

                                                          в и р і ш и л а: 

 

 1.Надати дозвіл на передачу в оренду автогаражів № 8,9 районної ради 

площею  17.8 та 17.6 м. кв., розташованих у місті Заліщики по вул. Лепкого 2А  

для використання за прямим призначенням терміном на 5 років за умови 

проведення капітального ремонту гаража-автомийки за № 7 загальною площею 

39.1 м. кв. за цією ж адресою протягом трьох місяців з дня прийняття цього 

рішення. 

 2.Доручити виконавчому апарату районної ради оголосити конкурс на 

право оренди  автогаражів. 

 3.Рішення районної ради від 25 травня 2016 року № 86 «Про надання 

дозволу на оренду автогаражів» визнати таким, що втратило чинність. 

 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 

 



 
 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  07 березня  2017 року           м.Заліщики                      № 217 

 

Про затвердження переліку  платних послуг та тарифів на них, які 

надаються Заліщицькою центральною комунальною районною лікарнею 

Розглянувши звернення головного лікаря Заліщицької центральної 

комунальної районної лікарні від 15 лютого 2017 року №01.5-03/237, 

відповідно до Закону  України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від  17 

лютого 2010 року № 208 «Деякі питання удосконалення  системи охорони 

здоров’я», від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та 

вищих медичних закладах освіти», від 27 грудня 1992 року № 96 «Про зміни в 

організації спеціалізації (інтернатури) випускників медичних і фармацевтичних 

інститутів, медичних факультетів університетів», керуючись статтями 43, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендацію постійної комісії районної ради з питань соціально - 

економічного розвитку, бюджету, фінансів та власності від 03.03.2017 року, 

районна рада 

                                                  вирішила: 

 

 1.Затвердити  перелік платних послуг та тарифи на них, які надає 

Заліщицька центральна комунальна районна лікарня, згідно додатків №1-8. 

 2.Вважати рішення районної ради від 15 квітня 2015 р № 577 «Про 

затвердження переліку  платних послуг та тарифів на них, які надаються 

Заліщицькою  центральною комунальною районною лікарнею» таким, що 

втратило чинність. 

        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 

 



 
 

 

 

                                                              Додаток 1 

                                                до рішення  районної ради 

                                                                                          від 07 березня 2017 р.№217 

 

 
ТАРИФИ 

на  платні  послуги, що  надаються  Заліщицькою ЦКРЛ  

 

 Найменування  послуг  Одиниця виміру  Ціна, грн. 

1 Обов’язковий первинний  і  

періодичний профілактичний  

психіатричний   огляд  

1 довідка  20,38  

1.1. медичний  огляд : лікарем-

психіатром  

1 огляд  12,30 

 Інші :   

 нарахування на  заробітну  плату   2,71 

 непрямі  витрати (22%)  2,71 

 рентабельність (15%)  2,66 

 

 

 

 
 
Керуючий справами 

виконавчого апарату 

районної ради                                                        П.М.Мирончук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

                                 Додаток  2 

                                                          до рішення  районної ради 

                                                             від 07 березня 2017 р.№217 

 

 
 
 

ТАРИФИ 

на  платні  послуги, що  надаються  Заліщицькою ЦКРЛ  

 

 Найменування  послуг  Одиниця виміру  Ціна, грн. 

1 Обов’язковий первинний  і  

періодичний   профілактичний  

наркологічного  огляд  

1 довідка  73,51  

1.1. медичний  огляд : лікарем-

наркологом  

1 огляд  12,30 

1.2. тестування  лікарем-наркологом 1 тест 6,15 

1.3. аналіз ГГТ лаборантом 1 аналіз  13,30 

 Інші :   

 нарахування на  заробітну  плату   6,99 

 непрямі  витрати (22%)  6,99 

 вартість бланку   3,99 

 обстеження   14,20 

 рентабельність  (15%)  9,59 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого апарату 

районної ради                                                 П.М.Мирончук 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

                                 Додаток 3 

                                                          до рішення  районної ради 

                                                                            від 07 березня 2017 р.№217 

 

 
 

ТАРИФИ 

на  платні  послуги, що  надаються  Заліщицькою ЦКРЛ  

 

 Найменування  послуг  Одиниця виміру  Ціна, грн. 

1 Медичний огляд для 

проведення  медичної  

підготовки  водіїв  та  

кандидатів  у  водії 

транспортних  засобів  

1 довідка  25,47  

1.1. медичний  огляд : лікарем-

наркологом  

1 огляд  групи з 4-

х чоловік 

15,37 

 Інші :   

 нарахування на  заробітну  

плату  

 3,39 

 непрямі  витрати (22%)   3,39 

 рентабельність (15%)   3,32 

 

 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого апарату 
районної ради                                                 П.М.Мирончук 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

                              Додаток 4 

                                                        до рішення  районної ради 

                                                           від 07 березня 2017 р.№217 

 

 

 
 

ТАРИФИ 

на  платні  послуги, що  надаються  Заліщицькою ЦКРЛ  

 

 Найменування  послуг  Одиниця 

виміру  

Ціна, грн. 

1 Медичний огляд для отримання  дозволу  

на  право отримання   та  носіння зброї  

громадянами  

1 довідка  83,09 

1.1. медичний  огляд  лікарем-терапевтом 1 огляд  4,00 

1.2 медичний  огляд  лікарем-отоларингологом 1 огляд  2,65 

1.3 медичний огляд лікарем-невропатологом  1 огляд  4,54 

1.4 медичний огляд лікарем-офтальмологом  1 огляд  2,50 

1.5 обстеження кардіологічне (ЕКГ)  1 обстеж. 12,91 

1.6  загальний аналіз крові  1 аналіз  12,88 

1.7 аналіз крові на цукор  1 аналіз  11,50 

1.8 загальний аналіз сечі  1 аналіз  7,36 

1.9  обстеження  гостроти і  поля зору  1 обстеж.  3,88 

 Інші :    

 нарахування на  зарплату 22 %   3,02 

 непрямі витрати 22 %   3,02 

 вартість бланку   3,99 

 рентабельність  (15%)  10,84 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого апарату 

районної ради                                                     П.М.Мирончук 
                    

        

 

 

 

 

                    



 
 

 

 

                               Додаток 5 

                                                          до рішення  районної ради 

                                                            від 07 березня 2017 р.№217 

 

 

 

ТАРИФИ 

на  платні  послуги, що  надаються  Заліщицькою ЦКРЛ  

 

 Найменування  послуг  Одиниця 

виміру  

Ціна, грн. 

1 Попередній  профілактичний  медичний  

огляд  для  отримання  посвідчення  водія  

транспортних  засобів (крім  випадків, коли  

медичні  огляди  проводяться  за  

направленнями  органів державної  служби  

зайнятості)  

1 довідка  115,18 

1.1. медичний  огляд  лікарем-терапевтом 1 огляд  4,00 

1.2 медичний  огляд  лікарем-невропатологом 1 огляд  4,54 

1.3 медичний огляд лікарем-отоларингологом  1 огляд  2,65 

1.4 медичний огляд лікарем-офтальмологом  1 огляд  2,50 

1.5 медичний  огляд лікарем-хірургом 1 огляд  2,53 

1.6 обстеження кардіологічне (ЕКГ)  1 обстеж. 12,91 

1.7  загальний аналіз крові  1 аналіз  12,88 

1.8 аналіз крові на цукор  1 аналіз  11,50 

1.9 загальний аналіз сечі  1 аналіз  7,36 

1.10 визначення резус-фактора 1 аналіз  24,27 

1.11  обстеження  гостроти і  поля зору  1 обстеж.  3,88 

 Інші :    

 нарахування на  зарплату 22 %   3,57 

 непрямі витрати  22 %   3,57 

 вартість бланку   3,99 

 рентабельність (15%)  15,03 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого апарату 

районної ради                                                 П.М.Мирончук 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                             Додаток 6 

                                                        до рішення  районної ради 

                                                            від 07 березня 2017 р. №217 

 

 

 

 

ТАРИФИ 

на  платні  послуги, що  надаються  Заліщицькою ЦКРЛ  

 

 Найменування  послуг  Одиниця 

виміру  

Ціна, грн. 

 Вартість послуг одного  місяця навчання   

лікарів-інтернів  

 302,06 

 оплата праці   182,40 

 нарахування на  заробітну плату  40,13 

 непрямі витрати  (22%)  40,13 

 рентабельність  (15%)  39,40  

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого апарату 

районної ради                                                          П.М.Мирончук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                      Додаток 7 

                                                до рішення  районної ради 

                                                  від 07 березня 2017 р.№217 

 

РОЗЦІНКИ 

на  зубопротезування  для  населення по Заліщицькій ЦКРЛ  

                                              (лікарі)                                    
№ 

п/п 

Найменування  послуги  Затрати  часу у  

хвилинах  

Всього оплата  

1. Обстеження і  консультації хворого  12 9,72 

2. Зняття  коронки   10 8,10 

3. Цементування  15 12,15 

4.  Корекція  10 8,10 

5. Аналіз  моделей  15 12,15 

6. Еластичні  зліпочні  маси  типу «Упін»  15 12,15 

7. Еластичні  зліпочні  маси типу  

«Зетаплюс»  

15 12,15 

8. Консультація  хворого (запис  огляду  та 

поради, наданої на прохання  лікаря, який  

лікує, іншим лікарем  на предмет  

спеціальної оцінки  стану  та  подальшого  

лікування)  

24 19,44 

9. Визначення  ступеня рухомості зубів  8 6,48 

10. Визначення  висоти  нижньої  частини  

обличчя 

8 6,48 

11. Аналіз прицільної  рентгенограми  4 3,24 

12. Аналіз  ортопантограми, панорамної  

рентгенограми, томограми 

8 6,48 

13. Виготовлення  діагностичних  моделей  

щелеп 

16 12,96 

14. Вибіркове пришліфовування  горбиків  

зубів  

24 19,44 

15. Припасування та  фіксація  куксової  

вкладки  із  штифтом  

40 32,40 

16. Припасування   та  фіксація  штифтового 

зуба за  Ільїною-Маркосян  

28 22,68 

17. Припасування  та  фіксація  штифтового 

зуба за Річмондом  

28 22,68 

18. Припасування та  фіксація  простого  

штифтового зубів 

28 22,68 

19. Припасування та  фіксація  вкладок  за 

Блеком з І по ІУ класи 

48 38,88 

20. Припасування  та  фіксація  коронки з 

облицюванням  

28 22,68 

21. Припасування  та  фіксація  пластмасової 

коронки  

28 22,68 



 
 

 

 

22. Припасування  штампованої  коронки  28 22,68 

23. Припасування  та  фіксація  коронки за  

Бєлкіним  

28 22,68 

24. Припасування  та  фіксація  суцільнолитої  

коронки  

28 22,68 

25. Припасування та  фіксація  метало-

пластмасової  коронки  

28 22,68 

26. Припасування  та  фіксація  напівкоронки  

або трьохчвертної коронки  

28 22,68 

27. Припасування  та  фіксація 

суцільнолитого  пластмасового  або  

металокерамічного протеза з уступом 

64 51,84 

28. Припасування  та  фіксація 

суцільнолитого  пластмасового  або  

металокерамічного протеза без уступа 

52 42,12 

29. Припасування  та  фіксація паяного 

мостоподібного протеза  

15 12,15 

30. Препарування  зуба  під  штамповану   

коронку 

8 6,48 

31. Препарування зуба  під пластмасову  

коронку  

12 9,72 

32. Препарування  зуба  під метало-

пластмасову  коронку  

16 12,96 

33. Препарування  зуба під   суцільнолиту 

коронку  

16 12,96 

34. Препарування  зуба  під  куксову  вкладку  

із  штифтом 

16 12,96 

35. Препарування  зуба  під  штифтовий  зуб  

за  Ільїною-Маркосян 

16 12,96 

36. Препарування  зуба  під штифтовий зуб  

за  Річмондом  

12 9,72 

37. Препарування  зуба під простий  

штифтовий  зуб 

12 9,72 

38. Препарування зуба  під  напівкоронку  або 

трьохчвертну   коронку 

16 12,96 

39. Препарування  зуба  під  корсинку  за  

Бєлкіним  

12 9,72 

40. Препарування  зуба  під  опорно-

утримуючий  кламер  

12 9,72 

41. Моделювання   вкладки  в  ротовій 

порожнині  

24 19,44 

42. Моделювання  куксової  вкладки  16 12,96 

43. Визначення  центральної  оклюзії 20 16,20 

44. Припасування  каркаса  суцільнолитого  

метало-пластмасового  або  

металокерамічного  протеза  з  уступом  

32 25,92 



 
 

 

 

45. Припасування  каркаса  суцільнолитого  

метало-пластмасового  або  

металокерамічного  протеза  без  уступа  

20 16,20 

46. Перевірка   конструкції  протеза  при 

частковій  відсутності  зубів  

8 6,48 

47. Перевірка   конструкції  протеза  при 

повній відсутності  зубів  

20 16,20 

48. Припасування  твердої  ложки  на  верхню  

щелепу 

8 6,48 

49. Припасування  твердої  ложки  на нижню  

щелепу 

10 8,10 

50. Корекція  знімного  протеза 12 9,72 

51. Припасування  індивідуальної  ложки   і  

зняття  2-х  відбитків  

16 12,96 

52. Зняття  відбитка  при наявності  

імплантату  

24 19,44 

53. Припасування  та  накладання  знімного  

протеза  при частковій  втраті зубів  

12 9,72 

54. Припасування та  накладання повного  

знімного  пластинчатого протеза  

16 12,96 

55. Припасування та накладання  повного  

знімного  пластинчастого  протеза з  

металевим  базисом 

16 12,96 

56. Припасування  та  накладання  повного  

знімного  пластинчастого протеза з 

м»якою прокладкою  

16 12,96 

57. Припасування  та  накладання  повного  

знімного  пластинчастого  протеза  із  

безкольорової  пластмаси  

16 12,96 

58. Нормалізація оклюзійних  співвіднош. 12 9,72 

59. Накладання або заміна  лігатури  4 3,24 

 Анестезія    

8. Анестетики  типу  «Ультракаїн» 5 4,05 

   

 

 

 

Керуючий  справами  виконавчого 

апарату районної ради   П. М. Мирончук 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                      Додаток 8 

                                                до рішення  районної ради 

                                                 від 07 березня 2017 р.№217 

 

РОЗЦІНКИ 

на  зубопротезування  для  населення  по Заліщицькій ЦКРЛ  

                                    ( зубні  техніки)                     

№ 

п/п 

Найменування  послуги  Затрати  часу у  

хвилинах  

Всього оплата  

 Знімні  пластинчасті протези    

1. Повний  протез  242 140,00 

2. Частковий протез (базис) 152 88,00 

3. Частковий протез (зуб) 5,63 3,27 

4. Добір не комплектованих  зубів (зуб) 1,80 1,04 

5. Перепостановка  зубів   

зі  зміною  прикуса  

без зміни прикуса  

зі  заміною  зубів за  кольором або 

розміром  

 

65 

45,5 

49,7 

 

37,70        

26,39 

28,83 

6. Виготовлення   пластмасової  капи  21,1 12,24 

 Ремонт знімних пластинчастих 

протезів 

  

1. Перелом базису (протез)  69,1 40,08 

2. Два переломи  в  базисі  (протез) 82,4 47,79 

3. Приварка 1 зуба  (протез) 102 59,16 

4. Приварка 2 зубів  (протез) 108 62,64 

5. Приварка 3 зубів  (протез) 113 65,54 

6. Приварка 4 зубів ( протез)  117 67,86 

7. Приварка 1 кламера (протез)  102 59,16 

8. Приварка 2 кламерів (протез) 111 64,38 

9. Приварка 1 зуба  і 1 кламера (протез)  111 64,38 

10. Приварка 1 зуба  і  ремонт перелому 

базису  (протез) 

111 64,38 

11. Приварка 2 зубів  і  ремонт перелому 

базису  (протез)  

120 69,60 

 Ремонт самотвердіючою  

пластмасою  

  

1. Перелом базису (протез)  38,3 22,21 

2. Два переломи  в  одному базисі  

(протез)  

46,1 26,74 

  

Виготовлення індивідуальних  ложок  

  

1. Ложка, індивідуальна базисна  78,8 45,70 



 
 

 

 

пластмасова  

2. Ложка індивідуальна сомотвердіюча 

пластмаса 

48,8 28,30 

 Незнімні паяні протези    

1. Коронка  стальна пресова  54,4 31,55 

2. Спайка стальної коронки  25,3 14,67 

 Виготовлення коронок з 

пластмасовим облицюванням  

  

1. Коронка стальна з облицюванням  113 65,54 

2. Коронка стальна з покриттям двоокису  

титану і  пластмасовим   

облицюванням  

133 77,14 

 Виготовлення  проміжних  частин 

мостоподібних  протезів  

  

1. Виготовлення  стального зуба  51,0 29,58 

2. Виготовлення  стального зуба з 

фасеткою  

117 67,86 

3. Виготовлення зуба  із  стандартного  

лиття  з  пластмасовою  фасеткою  

125 72,50 

4. Виготовлення пластмасового  

штифтового зуба  

84,0 48,72 

5. Виготовлення  штифтового стального 

зуба з пластмасовою фасеткою  

126 73,08 

 Незнімні протези з пластмаси    

1. Коронка пластмасова  70,1 40,66 

2. Виготовлення пластмасового протеза 

(коронка і зуб) 

98,3 57,01 

3. Пай лапка 17,1 9,92 

 

 

 

 

  Керуючий   справами  виконавчого 

  апарату районної ради                                                        П. М.  Мирончук 

                                                                                              

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання,  шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

     

від  07 березня  2017 року           м.Заліщики                            №218 
 

Про програму розвитку кінематографії та 

забезпечення кінообслуговування населення  

Заліщицького району на 2017-2021 роки 
 

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

самоврядування в Україні», районна рада  

в и р і ш и л а: 

 

         1. Затвердити програму розвитку кінематографії та забезпечення 

кінообслуговування населення Заліщицького району на 2017-2021 роки, згідно 

додатку.  

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 

 

 

 



 
 

 

 

                                                                                    Додаток 

                                                                        до рішення  районної ради 

                                                                   від 07.03.2017 р. №218 

 

ПРОГРАМА 

розвитку кінематографії та забезпечення кінообслуговування населення 

Заліщицького району на 2017-2021 роки 
 

1.   Паспорт програми 

1.Ініціатор розроблення 

   Програми 

Відділ культури, національностей та релігій 

райдержадміністрації 

2. Дата, номер і назва 

   розпорядження 

   документа органу       

   виконавчої влади про   

   розроблення програми 

Закони України «Про культуру», «Про 

кінематографію», Указ   Президента   України   

від 13.09.2007  № 868/2007 «Про заходи щодо 

сприяння розвитку національної кінема-

тографії», постанова Верховної Ради України 

від 18 березня 2005 року № 2497-IV «Про 

Рекомендації парламентських слухань 

«Національна кінематографія стан, проблеми 

та шляхи їх вирішення», протокольне 

доручення заступника голови обласної 

державної адміністрації Юрика Ю.З. за 

результатами наради (протокол від 17 жовтня 

2016 року №16) 

3. Розробник програми Відділ культури, національностей та релігій 

райдержадміністрації 

4. Співрозробники програми Виконком Заліщицької міської ради 

5.Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ культури, національностей та релігій 

райдержадміністрації 

6.Учасники програми Відділ культури, національностей та релігій  

райдержадміністрації,  виконком Заліщицької 

міської ради 

7.Термін реалізації програми 2017-2021 роки 

1) етапи виконання 

програми  (для 

довгострокових програм) 

І – 2017-2018 роки 

ІІ – 2019-2021 роки 

8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для 

комплексних програм) 

Районний і міський бюджети 

9.Загальний обсяг  

фінансових ресурсів, 

900 тис. гривень 



 
 

 

 

необхідних для реалізації  

програми , всього  

у тому числі: 

1) кошти районного  бюджету 200 тис. гривень 

2) кошти міського бюджету  500 тис. гривень        

3) кошти інших джерел 200 тис. гривень 

         

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

Протягом останніх років внаслідок недостатнього фінансування та 

численних реорганізацій у сфері кінематографії районна кіномережа                              

опинилась у кризовому  стані. Кількість кіноустановок скоротилось до 12 ( на 

53 населених пункти),  2 кінотеатри, а фактично працює ще менше. Це призвело 

до різкого зменшення кількості кіносеансів та грошових надходжень від 

кінопоказу. Існуюча в районі система кінообслуговування населення перебуває 

у стані, що не задовольняє вимоги, які постають перед цією складовою 

кінематографії в умовах розбудови держави, культурного та духовного 

відродження українського народу. Це проявляється, передусім, в односторонній   

орієнтації глядача на іноземне  кіно, що призводить до змін у світогляді,  

сприйняті  духовних цінностей. 

Фінансова допомога, яка щорічно надається районній кіномережі  є 

недостатньою  для забезпечення діяльності. До того ж матеріально-технічна 

база застаріла, практично не оновлювалась протягом останніх десяти років. 

Фінансування  здійснювалось в основному  тільки на захищені статті (заробітна 

плата, енергоносії). 

Проблеми в кіномережі призводять також до погіршення якості 

кінообслуговування, що у свою чергу відображається  як на зменшенні  

кількості  глядачів, так і самих  кіноустановок.  Кардинальне вирішення 

проблеми вимагає необхідного фінансування з районного бюджету. 

Потребує залучення коштів  для ремонту районного  кінотеатру 

ім.С.Крушельницької,  який  повинен стати базовим для районної кіномережі.   

         Всі ці проблеми не дають можливості забезпечити якісне кінообслуго-

вування населення району та унеможливлюють виконання Закону України 

«Про кінематографію», Закону України «Про культуру», Закону України  «Про 

державні  соціальні  стандарти та державні соціальні  гарантії» та цілий ряд 

інших державних  нормативних актів. 

Програма спрямована  на забезпечення  в районі належних правових, 

організаційних, економічних, технологічних умов кінообслуговування 

населення. 

Поліпшення кінообслуговування є одним із пріоритетних напрямків 

духовного розвитку. 

 

 



 
 

 

 

3. Визначення мети програми 
 

Мета програми передбачає підвищення якості кінообслуговування 

населення Заліщицького району на 2017-2021 роки, а саме:  

- забезпечення належних правових, організаційних,  економічних, 

технолог-гічних умов для покращення  доступу глядачів до творів 

національного кіномистецтва;    

-  поліпшення якості кінопослуг; 

-  збільшення  кількості відвідувань закладів кінопоказу;  

-  зміцнення матеріально-технічної бази;  

- здійснення контролю за дотриманням порядку публічного 

демонстрування кінофільмів у кінотеатрах, кіноустановках. 

Мета програми відповідає пріоритетним нарямкам розвитку району. 

 

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів 

 та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 
 

Термін дії програми – 2012-2016 роки в два етапи: І  етап – 2017-2018 

роки, ІІ етап – 2019-2021 роки. 

На перший етап заплановано здійснити поступове переоснащення  

кіномережі району на сучасні відео проекційні технології кінопоказу  , що дасть 

можливість на другому етапі покращити якість кінообслуговування, збільшити 

кількість глядачів та валові надходження. 

 

5. Основні завдання програми 
 

Основними шляхами розв’язання проблеми  є: 

- удосконалення  процесу кінообслуговування із застосуванням цифрових                                                         

ефектронних технологій; 

- зміцнення матеріально-технічної бази кіновідеомережі;  

- приведення кінопоказу в населених пунктах району у відповідність до 

Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії»; 

- забезпечення контролю за дотриманням порядку розповсюдження і 

публічного показу кінофільмів у кінотеатрах, кіноустановках, торгових точках.       
 

6. Фінансування 
 

Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів 

місцевих бюджетів (районного, міського), інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством, в обсязі  900 000  тис.гривень.    
      

Ресурсне забезпечення програми         
                                                                                             (тис. гривень)                 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на               І етап     ІІ етап         



 
 

 

 

залучити на 

виконання 

програми 

2017 2018 2019 2020 2021 виконання 

програми 

Обсяг ресурсів, 

усього, в тому 

числі: 

100,0 200,0 200,0 200,0 100,0 900,0 

районний  

бюджет 

- 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 

міський бюджет 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

кошти  інших 

джерел        

- 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 

 

7. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники 

 
Основним завданням програми є якісне забезпечення глядача кінопоказом у 

всіх кінотеатрах та кіноустановках району , а також відновлення кінопоказу у тих 

населених пунктах, де в даний час не проводиться. Для цього заплановано цілий ряд 

конкретних заходів, а саме: 

          - затвердження кількості постійно діючих кіноустановок, проведення їх 

реєстрації; 

          - переоснащення кінотеатрів та сільських кіноустановок на нові відео- 

проекційні системи; 

          - проведення благодійних заходів для інвалідів, дітей з багатодітних сімей, 

пенсіонерів,  сиріт та інших категорій малозабезпечених верств населення; 

- робота з міжнародними фондами програмами організаціями та спонсорами 

- підтримка проведення ккінофестивалів  

- оснащення сучасною технікою для відеозйомки і аудіозапису 

- придбання матеріально-технічних засобів для облаштування відеостудії 

- переоснащення кінотеатрів та сільських кіноустановок на нові 

відеопроекційні системи. 

Реалізація цих заходів дасть змогу: 

- забезпечити в школах  вивчення   творів вітчизняної та світової класики через 

екранне мистецтво; 

- забезпечити населення району якісним та кількісним кінообслуговуван-ням, 

збільшуючи кількість кіноустановок щороку на 10%; 

- придбати  5 відеопроекційних систем для населених пунктів  району; 

- популяризувати Заліщанщину і провідних діячів нашого краю; 

- створити презентаційний сайт у мережі Інтернет та сторінки у соціальних 

мережах. 

Поліпшення кінообслуговування населення має стати основою відродження 

його ролі у духовному житті суспільства та рівного доступу населення до кінопослуг. 

 

 



 
 

 

 

8. Напрямки діяльності та заходи програми 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) 

тис.гривень, у тому числі 

Очікуваний 

результат 

І етап ІІ етап 

2017 рік 2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

1. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Приведення 

кінопоказу   в містах 

і на-селених пунк-
тах району у 

відповідність до 

Закону України  
«Про державні со-

ціальні стан-дарти та 

дер-жавні соціа-льні 
гарантії» і створення 

умов які спри-
ятимуть роз-витку 

кіне-матографії в 

Заліщицькому районі  
 

 

 

1.Затвердити кількість 

постійно діючих 

кіноуста-новок району, 
провести їх реєстрацію. 

Розпочати і розширити 

діяльність комунальних 
підприємств 

кінематографії як 

культурно-мистецьких 
центрів зі збереженням 

основного виду 
діяльності 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.Підтримка заходів що 

реалізовуються 
громадськими 

організаціями та 

спрямовні на розвиток 
кінематографії в 

Заліщицькому районі. 

 
 

 

 

2017-2020 

    роки 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2017-2021 

роки 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Відділ культури, 

національості та 

релігії райдерж-
адміністрації, 

міськсіль-

виконкоми 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Відділ культури, 

національості та 

релігії райдерж-
адміністрації, 

міськсіль-

виконкоми 
 

 

 
 

 

 

Бюджети міськсіль-

виконкомів, 

районний бюджет 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Кошти 

небюджетних 

джерел  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- 70 80 70 70 Забезпечення населення 

ра-йону якісним та 

кількісним кінообслуго-
вуванням,  збі-льшуючи    

кі-лькість кіно-

установок щороку 
на10%. 

Активізація 

комунальних 
підприємств  

кінематографії як 
культурно-мистецьких 

центрів зі збереженням 

основного виду 
діяльності 

 

Можливість реалізувати 
кінопроекти нашого 

краю 

 
 

 

 
 

 

 
Посилення впливу 

кіномистецтва на 

суспільне життя, 
формування духовних 

та естетичних 

цінностей 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

 

9. Координація та контроль за ходом виконання програми 

           Координацію та контроль за ходом виконання програми покладається на відділ культури, національностей та 

релігій районної державної адміністрації. 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                      П.М.Мирончук                                          

 

 3. Організація та 

проведення премєрних 
показів кращих 

вітчизняних і 

зарубіжних кінострічок 
та зустрічей з 

кіномитцями.Підтримка 

проведення 
кінофестивалів   

              

2017-2021 

роки 
 

Відділ культури, 

національості та 
релігії райдерж-

адміністрації, 

міськсіль-
виконкоми 

 

 

Кошти 

небюджетних 
джерел 

забезпечивши 

проведення премєрних 
показів та 

кінофестивалів 1 захід 

щорічно 

2. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Матеріально – 

технічне 

забезпечення кіно 

відео мережі району  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.Переоснащення 

кінотеатрів та сільських             

кіноустановок на нові 

відео-                    
проектційні          

системи. 

 
 

 

2. Реконструкція 
будівлі міського 

кінотеатру 

 

2017-2021 

роки 

 

 
 

 

 
 

 

2017-2021 
роки 

 

 

Відділ культури 

національностей та 

релігій райдерж-

адміністрації,  
міськсіль-

виконкоми 

 
 

Міська рада 

 

 

Районний бюджет 

 

 
 

 

 
 

Міський бюджет 

 
 

- 

 

 

 
 

 

 
 

 

100 

20 

 

 

 
 

 

 
 

 

100 
 

10 

 

 

 
 

 

 
 

 

100 

20 

 

 

 
 

 

 
 

 

100 

20 

 

 

 
 

 

 
 

 

100 
 

Переоснащення 

кіномережі                 

району на нові цифрові 

відео проекційні  
системи. 

 

 
 

 

 
 

3. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Забезпечення діючих 

кінотеатрів та 
кіноустановок 

району  кіно 

відеофільмами та 
відеопоказом 

 

 
 

 

  

Проведення 

благодійних заходів для 
інвалідів, дітей з 

багатодітних сімей, 

пенсіонерів, сиріт та 
інших категорій 

малозабезпечених 

верств населення 

2017-2021 

роки 

Відділ культури 

національностей та 
релігій райдерж-

адміністрації,  

міськвиконком 

Районний бюджет - 10 10 10 10 Проведення не менше 

п’яти кіносеансів на рік 
 



 
 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  07 березня  2017 року           м.Заліщики                                № 219 

 

Про внесення змін до програми сприяння функціонуванню державної 

реєстрації в Заліщицькому районі на 2016-2017 роки 

 

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

самоврядування в Україні», районна рада 

 

вирішила: 

  

          1. Внести зміни до до програми сприяння функціонуванню державної 

реєстрації в Заліщицькому районі на 2016-2017 роки, згідно додатку. 

    

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 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                                                          Додаток 

                                                                       до рішення районної ради  

                                                                       від 07.03.2017 року №219 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до програми сприяння функціонуванню 

державної  реєстрації 

в Заліщицькому  районі на 2016-2017 роки 
 

1. У розділі 1 «Паспорт програми»: 

1) в пункті 7 слова «районний бюджет» замінити словами «місцеві бюджети 

районного рівня: районний, селищний, міський та сільські бюджети»; 

2) в пункті 8 та підпункті 1 пункту 8 цифри  «77000» замінити цифрами 

«98000». 

 

2. У розділі 5 «Напрямки діяльності та заходи Програми» таблицю   викласти в 

такій редакції: 
№ 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансу-

вання 

(вартість) 

тис. 

гривень, 

у тому 

числі: 

1 Державна 

реєстрація 

речових 

прав 

нерухомо-

го майна та 

їх 

обтяжень, 

державна 

реєстрація 

юридичних 

осіб, 

фізичних 

осіб-

підприєм-

ців 

- Придбання 

комп’ютерної 

техніки та 

оргтехніки і 

комплектуючих 

до них;  

(1 комплект) 

2017 

 

 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

райдержадмініст-

рації 

 

 

Місцеві 

бюджети 

районного 

рівня: 

районний, 

селищний, 

міський та 

сільські 

бюджети  

13000 

 

 

 

- придбання 

багатофункціона

льних пристроїв 

(2 шт.) 

2017 

 

Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

райдержадмініст-

рації 

Місцеві 

бюджети 

районного 

рівня: 

районний, 

селищний, 

міський та 

сільські 

бюджети 

20000 

 

- Придбання 

захищених 

носіїв особистих 

ключів (3 шт.); 

2017 Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

Місцеві 

бюджети 

районного 

рівня: 

2000 



 
 

 

 

районний, 

селищний, 

міський та 

сільські 

бюджети  

- Придбання 

канцелярського 

приладдя, 

паперу, папок 

(скорозшивачів) 

2017 Відділ з питань 

державної 

реєстрації 

 

Місцеві 

бюджети 

районного 

рівня: 

районний, 

селищний, 

міський та 

сільські 

бюджети  

3000 

 

 
У розділі 6 «Фінансове забезпечення Програми сприяння функціонуванню 

державної реєстрації Заліщицького району» замінити таблицю та  викласти в такій 

редакції: 

Обсяг коштів, які 

пропонуєть-ся 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

(тис. 

гривень) 

І 

2016 р. 2017 р. 

Усього: 60000 38000 98000 

державний бюджет - - - 

Місцевий бюджет, 

у тому числі: 
- - - 

- обласний бюджет - - - 

- районний бюджет 60000 17000 77000 

- бюджети сіл, 

селищ 
- 21000 21000 

- кошти не 

бюджетних джерел 
- - - 

 
Розділ 8. «Координація та контроль за ходом виконання Програми» замінити  

та  викласти в такій редакції: 

«Головним розпорядником коштів є відділ з питань державної реєстрації 

Заліщицької районної державної адміністрації. Заліщицька районна державна 

адміністрація Тернопільської області, здійснює координацію та контроль за ходом 

виконання Програми. Виконавцем Програми є Відділ з питань державної реєстрації 

Заліщицької районної державної адміністрації Тернопільської області. 

 Строк реалізації цієї програми – 2016-2017 роки. 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                    П.М.Мирончук 

                                     

 



 
 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання,  шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

     

від  07 березня  2017 року           м.Заліщики                            № 220 
 

Про  внесення змін до рішення від 17 серпня 2016 року  

№134 «Про затвердження штатного розпису та умов  

оплати праці» 

 

 Керуючись пунктом 4 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», частиною третьою статті 21 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», приймаючи до 

уваги постанови  Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 

«Питання оплати праці працівників державних органів», від 08 лютого 2017 

року № 71 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 

січня 2017 року № 15», від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 

органів прокуратури, судів та інших органів», враховуючи висновки постійної 

комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та власності від 03 березня 2017 року, втрату чинності постанови 

Кабінету Міністрів України № 292 від 06 квітня 2016 року «Деякі питання 

оплати праці державних службовців», районна рада 

                                                        вирішила:  

 1.Внести зміни до додатків 3 та 4, затверджених рішенням районної ради 

від 17 серпня 2016 року № 134 «Про затвердження штатного розпису та умов 

оплати праці»,   виклавши їх у новій редакції (додається). 

          2.Відділу фінансового забезпечення виконавчого апарату районної ради 

(Стефанюк М.В.) провести відповідні перерахунки  згідно законодавства. 

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

власності.  

 4.Це рішення набирає чинності з дня його прийняття та застосовується з 

01 січня 2017року. 

 

Голова районної ради                                                       І.П.ДРОЗД 



 
 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 07 березня 2017 року           м.Заліщики                                № 221 

 

Про затвердження умов оплати праці 

завідувачу комунальної установи  

«Заліщицький районний трудовий архів» 

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України  «Про оплату 

праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 

оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, «Деякі питання оплати праці 

працівників державних і комунальних архівних установ» від 11.05.2011 № 524, 

«Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери « від 28.12.2016 року  1037 та наказу Міністерства юстиції  

України від 15.11.2011 року № 3327/5 «Про умови оплати працівників архівних 

установ на основі Єдиної тарифної сітки»,  враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів та власності, районна рада 

 

                                                 вирішила: 

 

1. Затвердити умови оплати праці завідувачу комунальної установи 

«Заліщицький районний трудовий архів». 

2. Установити завідувачу комунальної установи «Заліщицький районний 

трудовий архів»: 

а)  чотирнадцятий тарифний розряд ІІІ групи за оплатою праці; 

б) надбавку у розмірі 50 відсотків тарифної ставки за високі досягнення у 

праці; 

в) надбавку за вислугу років; 

г) матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 

допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірах по 

одній тарифній ставці; 



 
 

 

 

д) здійснювати преміювання відповідно до особистого вкладу в 

результати роботи, а також до Державних та професійних свят в межах 

коштів, передбачених для преміювання у кошторисі та економії коштів на 

оплату праці- у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш 

як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці. 

3. Встановити, що затверджені умови оплати праці комунальної установи 

«Заліщицький районний трудовий архів» набувають чинності з 01.01.2017 

року. 

4. Взяти до уваги, що тарифна ставка працівника 14 тарифного розряду ІІІ 

групи за оплатою праці з 01.01.2017 року становить 3872грн. 

5. 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, шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    від  07 березня 2017 року           м.Заліщики                     № 222 

 

Про план роботи Заліщицької районної 

ради VII скликання на 2017 рік 

 

 

Керуючись п.1 частини 6 ст.43  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» районна рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити план роботи Заліщицької районної ради VII скликання на 

2017 рік згідно додатку. 

 

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        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                                                              Додаток 

                                                             до рішення районної ради 

                                                                              від  07 березня 2017 року №222 
 

План роботи 

Заліщицької районної ради VII cкликання 

на 2017 рік 

 

І. Питання, що розглядатимуться на пленарних засіданнях (сесіях) районної 

ради 

 

І квартал 2017 року 

1. Про звіт щодо виконання програми соціально-економічного та культурного 

розвитку району за 2016 рік. 

Готують:  управління та відділи райдержадміністрації, в залежності від       

                   розподілу обов’язків, управління статистики у Заліщицькому   

                   районі, постійні комісії районної ради, виконавчий апарат  

                   районної ради. 

     

2. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 

2017 рік. 

Готують:  управління та відділи райдержадміністрації, в залежності від       

                   розподілу обов’язків, управління статистики у Заліщицькому   

                   районі, постійні комісії районної ради, виконавчий апарат  

                   районної ради. 

 

3. Про звіт щодо виконання районного бюджету за 2016 рік. 

Готують: 

фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та власності, виконавчий апарат районної ради. 

 

4. Про план роботи Заліщицької районної ради VII скликання на 2017 рік. 

Готують: 
постійні комісії районної ради, виконавчий апарат районної ради. 

 

5. Про виконання рішення районної ради від 29.02.2012 року №202 «Про 

районну програму підтримки та розвитку клубних закладів на період 2012- 

2016 років».  

Готують: 
відділ культури, національностей та релігій райдержадміністрації, 

виконавчий апарат районної ради. 

6. Про виконання рішення районної ради від 28.12.2012 року №302 «Про 

районну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних 

гепатитів ВІС на 2012- 2016 роки».  

 

Готують: 
відділ охорони здоров’я та цивільного захисту населення РДА,  

виконавчий апарат районної ради. 



 
 

 

 

 

7. Про звіт керівника комунальної установи «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Заліщицького 

району». 

Готують: 

КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Заліщицького району», постійна комісія 

районної ради з питань освіти, охорони здоров’я,культури, туризму, 

сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності, 

свободи слова та інформації, виконавчий апарат районної ради. 

 

 

IІ квартал 2017 року 

1. Про звіт щодо виконання  районного бюджету за І квартал 2017 року. 

Готують: 

фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів  та власності, виконавчий апарат районної ради. 

 

2. Про роботу відділу з питань освіти, молоді і спорту Заліщицької   

райдержадміністрації. 

Готують: 

відділ з питань освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, 

постійна комісія районної ради з питань освіти, охорони 

здоров’я,культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту, соціального 

захисту населення, духовності, свободи слова та інформації, 

виконавчий апарат районної ради. 

 

 

ІІІ квартал 2017 року 

 

1. Про звіт щодо виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року. 

Готують: 

фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та власності, виконавчий апарат районної ради. 

 

2. Про роботу комунального закладу «Дитяча юнацька спортивна   

школа». 

Готують:     

відділ з питань освіти, молоді та спорту РДА, КЗ ДЮСШ, 

виконавчий апарат районної ради. 

 

ІV квартал 2017 року 

 

1. Про звіт щодо виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року. 

Готують: 

фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія 

районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету , 

фінансів та власності , виконавчий апарат районної ради. 



 
 

 

 

2. Про районний бюджет на 2018 рік.  

Готують: 

фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія 

районної ради з питань соціально-економічног розвитку, бюджету, 

фінансів та власності, виконавчий апарат районної ради. 

3. Про роботу агропромислового комплексу Заліщицького району. 

Готують: 
відділ з питань агропромислового комплексу райдержадміністрації, 

виконавчий апарат районної ради. 

 

ІІ. Питання для розгляду на засіданнях президії районної ради 

 

1. Узгодження пропозицій і рекомендацій з питань, що вносяться на розгляд сесій 

районної ради. 

 

Перед проведенням кожної сесії 

районної ради (при необхідності). 

 

IІІ. Питання, пов’язані з депутатською діяльністю, 

виконанням депутатських повноважень 

 

1. Організація і проведення «Єдиного дня депутата» у виборчих округах. 

 

Раз у квартал. 

Голови постійних комісій, 

виконавчий апарат районної ради. 

2. Узагальнення пропозицій і зауважень виборців, висловлених під час проведення 

«Єдиного дня депутата» у виборчих округах, доведення їх до виконавців для 

реалізації та інформування депутатів про вжиті заходи. 

 

Постійно, при їх поступленні. 

Виконавчий апарат районної ради. 

3. Узагальнення протокольних доручень голови районної ради і доведення їх до 

виконавців для вжиття заходів. 

 

Постійно, при їх поступленні. 

Виконавчий апарат районної ради. 

4. Навчання депутатів. 

 

Щоквартально. 

Виконавчий апарат районної ради. 

5. Узагальнення пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях районної 

ради, доведення їх до виконавців для вжиття заходів щодо реалізації та інформування 

депутатів. 

 

При їх поступленні після проведення 

кожної сесії. 

Виконавчий апарат районної ради. 

6. Організація контролю за депутатськими запитами, внесеними на сесіях ради. 

 

При їх поступленні, після проведення 

кожної сесії. 



 
 

 

 

Виконавчий апарат районної ради. 

7. Організація висвітлення роботи районної ради та її депутатів в засобах масової 

інформації та на офіційному сайті районної ради. 

 

Постійно протягом 2017 року. 

Виконавчий апарат районної ради 

спільно із засобами масової інформації. 

 

ІV. Питання щодо реалізації угоди 

між районною радою та міською, селищною, сільськими 

радами  

 

1. Наради-семінари з головами, секретарями, спеціалістами рад з метою 

вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування 

 

Щоквартально. 

Виконавчий апарат районної ради 

спільно з райдержадміністрацією. 

2. Надання консультативно-методичної та практичної допомоги у роботі міській, 

селищній та сільським радам. 

 

Протягом 2017 року. 

Виконавчий апарат районної ради. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого апарату районної ради                         П.М.Мирончук   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  07 березня  2017 року           м.Заліщики                                № 223 

 

Про склад комісії районної ради  

з питань поновлення прав реабілітованих  

 

 

Відповідно до статті 9 Закону України "Про реабілітацію жертв 

політичних репресій в Україні", пункту 6 Положення про комісії Рад народних 

депутатів з питань поновлення прав реабілітованих, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18.02.93 р.  № 112, районна рада: 

 

вирішила: 

 

             1. Затвердити склад комісії Заліщицької районної  ради з питань 

поновлення прав реабілітованих згідно  з додатком. 

              2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Заліщицької районної 

ради від 29.11.2010 р. №21 "Про склад комісії  з питань поновлення прав 

реабілітованих".  

             

Голова районної ради                                                         І.П. ДРОЗД 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                                                           Додаток 

до рішення районної ради 

від 07.03.2017 р. № 223 

 

 

 

                                       Склад 

комісії Заліщицької районної ради з питань поновлення прав   

                                реабілітованих 

 

 

 

1. Лопушняк Василь Федорович    - заступник  голови районної  ради, 

голова комісії;  

2. Бачинський Віктор Йосипович   - заступник начальника фінансового  

управління райдержадміністрації,  

заступник голови комісії;  

3. Серединська Євгенія Федорівна   - радник голови районної ради,                

                                                                      секретар комісії;  

 

Члени комісії: 

 

 

4. Навольський Степан Михайлович - голова братства ОУН УПА; 

5. Німко Любомир Андрійович            - начальник юридичного відділу            

                                                                        виконавчого апарату районної ради; 

6. Горбач Зоряна Іванівна          - начальник сектору архівної  

                                                                      роботи райдержадміністрації; 

7. Максимець Марія Володимирівна  - заступник керуючого справами –       

                                                                       начальник відділу організаційної та  

                                                                       кадрової роботи виконавчого  

                                                                       апарату районної ради. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого апарату районної ради                                  П.М.МИРОНЧУК 

                   
 

 

                                       



 
 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання,  шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

     

від  07 березня  2017 року           м.Заліщики                            № 224 

 

Про  затвердження  Статуту комунальної  

установи «Заліщицький  районний Будинок  

дитячої та юнацької творчості» в новій редакції 

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про 

освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний 

заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 

р. № 433, враховуючи  клопотання відділу з питань освіти  Заліщицької 

районної державної адміністрації від 02.02.2017 року №6 та  висновок постійної 

комісії районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, 

сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності, свободи слова 

та інформації від 03 березня 2017 року ,  районна рада  

 

вирішила: 

 

 1. Затвердити Статут комунальної установи «Заліщицький  районний 

Будинок дитячої та юнацької творчості» в новій редакції, що додається. 

 2. Директору Заліщицького  районного Будинку дитячої та юнацької 

творчості Боднар Світлані Вікторівні подати  Статут   на  реєстрацію у  відділ з 

питань державної реєстрації  Заліщицької районної державної адміністрації. 

 3. 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  

       

 

 

 



 
 

 

 

                                                                            Додаток 

до рішення районної ради 

                                                        від 07.03.2017 р. № 224 

 

 

 

СТАТУТ 
 

 

 Заліщицької районної дитячо – 

юнацької спортивної школи 
(Нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 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 сімнадцятого 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, шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  07 березня  2017 року           м.Заліщики                                № 225 

 

Про погодження організації комплексної пам’ятки природи 

місцевого значення «Урочище «Пустельня»  

 

 Розглянувши пропозиції управління еклогії та природних ресурсів 

Тернопільської обласної державної адміністрації від 16.01.2017 року № 05/88 

щодо погодження організації комплексної пам’ятки природи місцевого 

значення «Урочище «Пустельня», враховуючи рішення Устечківської сільської 

ради Заліщицького району від 5 грудня 2016 року № 87, керуючись пунктом 24 

частини першої статті 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 15 Закону України « Про охорону навколишнього 

природного середовища», частиною другою статті 52 Закону України « Про 

природно-заповідний фонд України», районна рада 

 

в и р і ш и л а: 

 

1. Погодити організацію комплексної пам’ятки природи місцевого 

значення «Урочище «Пустельня» площею 3.0 га у межах території 

національного природного парку «Дністровський каньойон» за межами 

населених пунктів Устечківської сільської ради. 

2. Земельну ділянку площею 3,0 га, у межах якої організовується 

комплексна пам’ятка природи місцевого  значення « Урочище «Пустельня» 

залишити у користуванні ДП «Бучацьке лісове господарство» і 

використовувати за цільовим призначенням. 

 

 

Голова районної ради                                                       І.П.ДРОЗД 

 



 
 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 07 березня 2017 року           м.Заліщики                                № 226 

 

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, які прийняті в 

міжсесійний період:  

-  №134-од  від 20.12.2016 року «Про внесення змін в структуру та штатний 

розпис виконавчого апарату районної ради»; 

-   №135-од від 20.12.2016 року «Про ліміт автомобілів Заліщицької районної 

ради»; 

-  №136-од від 20.12.2016 року «Про затвердження ліміту витрат паливо-

мастильних матеріалів для легкових автомобілів виконавчого апарату районної 

ради на 2017 рік»; 

-   №138-од від 23.12.2016 року « Про здійснення преміювання»; 

- №144-од від 26.12.2016 року «Про затвердження Положення про 

преміювання, надання матеріальної допомоги та виплату надбавок працівникам 

виконавчого апарату Заліщицької районної ради»; 

- № 6-в від 27.01.2017 року «Про відпустку голови районної ради Дрозда І.П.»; 

- № 10-в  від  20.02.2017 року  «Про відпустку Лопушняка В.Ф.». 

2. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації: 

- №30-од від 19.01.2017 року «Про виділення коштів». 

 

 

Голова районної ради                                                    І.П.ДРОЗД 



 
 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, шістнадцята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 07 березня 2017 року           м.Заліщики                                № 227 

 

Про затвердження  позаштатних радників  

голови районної ради на громадських засадах 

 

 З метою сприяння здійснення повноважень районною радою, її органами 

та об’єктами у сфері охорони навколишнього природного середовища і 

екології, сприяння захисту законних прав та інтересів жителів та 

територіальних громад району, моніторингу виконання заходів, спрямованих на 

розвиток району, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», районна рада  

                                                вирішила: 

 1.Затвердити дві посади позаштатних радників голови районної ради на 

громадських засадах. 

 2. Затвердити Положення про позаштатних радників голови районної 

ради на громадських засадах (Додаток 1). 

 3. Затвердити зразок посвідчення позаштатного радника голови районної 

ради на громадських засадах (Додаток 2). 

 

Голова районної ради                                   І.П.ДРОЗД



 
 

 

 

                                                                           Додаток 1 

до рішення районної ради 

                                                   від 07.03.2017 р. № 227 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про позаштатних радників 

голови Заліщицької районної ради 

на громадських засадах 

1. Позаштатні радники голови Заліщицької районної ради (далі – радники) 

працюють на громадських засадах на безоплатній основі. 

2. Радники у своїй діяльності керуються Конституцією та законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими 

актами законодавства, рішеннями раойнної ради, розпорядженнями та 

дорученнями голови районної ради, а також цим Положенням. 

3. Радники на громадських засадах підпорядковуються голові районної 

ради. 

4. Основними завданнями радників на громадських засадах є розроблення 

та внесення в установленому порядку пропозицій голові районної ради щодо 

здійснення повноважень  районної ради та її органів у відповідній сфері. 

5. Відповідно до покладених завдань радники на громадських засадах: 

- вносять у встановленому порядку пропозиції голові районної ради щодо 

визначення пріоритетних напрямів розвитку району у відповідній сфері та 

шляхів  їх  реалізації; 

 - аналізують політичні, соціально-економічні, правові та інші суспільні 

процеси, що відбуваються у районі та за його межами, і за результатами такого 

аналізу готують та подають в установленому порядку пропозиції щодо 

можливих  дій  та  позиції  районної  ради; 

- здійснюють аналіз нормативно-правових актів, у тому числі нормативно-

правових актів районної ради, її органів, подають в установленому порядку 

пропозиції  щодо  їх  удосконалення; 

- співпрацюють з органами районної ради, громадськими та іншими комісіями, 

органами місцевого самоврядування, державними органами, виконавчими 

органами району, підприємствами, установами, організаціями, тощо; 

- сприяють здійсненню повноважень районною радою та її органів у сфері 

охорони навколишнього середовища і екології, захисту законних прав і 

інтересів жителів та територіальних громад Житомирського району з даних 

питань; 

-виконують  доручення  голови  районної  ради; 

- здійснюють моніторинг виконання заходів, спрямованих на розвиток району, 

забезпечення охорони навколишнього середовища, дотримання екологічних 

стандартів  та  екологічного  балансу  території; 

- готують аналітичні, інформаційні, довідкові матеріали для голови районної 



 
 

 

 

ради; 

- надають  методичну та практичну допомоги з різних сфер діяльності; 

- вносять пропозиції щодо вдосконалення, підвищення ефективності роботи 

районної ради, утворених нею органів, комісій, виконавчого апарату. 

6. Радники на громадських засадах залучаються в установленому порядку 

до: 

- проведення експертиз, пропозицій, надання консультацій із земельних, 

екологічних питань, питань політичного, соціально-економічного, правового, та 

іншого характеру, стратегічного розвитку району, тощо; 

- підготовки постійними та іншими комісіями районної ради, виконавчим 

апаратом проектів рішень, програм, заходів тощо для внесення їх на розгляд 

районної  ради  та  її  органів; 

- опрацювання пропозицій щодо вдосконалення механізмів взаємодії органів 

місцевого самоврядування з центральними та місцевими органами виконавчої 

влади,  політичними партіями, громадськими організаціями з різних сфер 

діяльності; 

- підготовки матеріалів до прес-конференцій, виступів, зустрічей та поїздок 

голови  районної  ради; 

- підготовки пропозицій щодо проведення заходів за участю голови районної 

голови, а також до організації їх проведення (у разі необхідності); 

- організації та проведення семінарів, конференцій, круглих столів, інших 

заходів. 

        7. Радники на громадських засадах для виконання покладених завдань 

мають право: 

- отримувати в установленому порядку від посадових осіб та структурних 

підрозділів райдержадміністрації, виконавчого апарату районної ради 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених районною 

радою, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій, наукових установ, тощо необхідну інформацію, 

документи і матеріали для здійснення повноважень, моніторингу проблем, 

проведення  експертиз, тощо; 

- взаємодіяти з управліннями, відділами, секторами, іншими структурними 

підрозділами виконавчого комітету Заліщицької міської ради та їх посадовими 

особами з напряму (напрямів) діяльності радника; 

- ініціювати підготовку проектів актів районної ради; 

- надавати голові районної ради усні та письмові пропозиції за напрямами 

діяльності  радника; 

- ініціювати створення у встановленому порядку робочих груп з метою 

підготовки заходів, спрямованих на розв'язання проблем розвитку району; 

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо залучення учених та 

фахівців до виконання окремих робіт і завдань, участі у вивченні окремих 

проблем,  у  тому  числі  на  договірній  основі; 

- брати участь у засіданнях районної ради, постійних та інших комісій, президії 

районної ради, нарадах, прес-конференціях, круглих столах та інших заходах, 



 
 

 

 

які  проводяться  у  районній  раді; 

- виступати на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійних комісій, 

нарадах, семінарах та інших зібраннях. 

 

 Радники на громадських засадах мають інші права, передбачені 

законодавством України та іншими нормативними документами. 

8. Радники на громадських засадах зобов'язані: 

відповідально ставитися до виконання своїх завдань та функцій, визначених 

цим Положенням; 

- дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до 

посадових та службових осіб, громадян; 

- не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути або нанести шкоду

 авторитету районної ради; 

- не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала їм 

відома у зв'язку з виконанням ними завдань та функцій, визначених цим 

Положенням. 

9. Позаштатні радники на громадських засадах входять до складу 

патронатної служби. 

10. Голова районної ради самостійно добирає позаштатних радників на 

громадських засадах. 

11. До складу позаштатних радників голови районної ради можуть 

включатися депутати місцевих рад, учені, провідні фахівці в галузі економіки, 

бюджету та фінансів, соціальної та гуманітарної сфер, науки, права, культури, 

екології, земельних відносин, тощо, представники наукових установ, 

громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форм 

власності, громадяни України. 

12. Призначення на посаду позаштатного радника голови районної ради 

здійснюється розпорядженням голови районної ради на підставі заяви такої 

особи з відповідною резолюцією голови районної ради на термін повноважень 

голови ради. До заяви про призначення на посаду позаштатного радника голови 

районної  ради  додаються: 

• копія паспорта; 

• копія картки фізичної особи – платника податків; 

• копії документів про освіту; 

•         2 фотокартки розміром 4x6. 

13. У розпорядженні голови районної ради про призначення позаштатного 

радника голови районної ради на громадських засадах визначається 

функціональна спрямованість діяльності позаштатного радинка. 

14. На позаштатного радника на громадських засадах оформляється 

особова справа. 

15. Звільнення з посади позаштатного радника на громадських засадах 

документується відповідним розпорядженням голови районної ради. 

16. Повноваження радника можуть припинятися за його власним бажанням 

або з ініціативи голови районної ради з будь-яких мотивів. 



 
 

 

 

17. Позаштатним радникам на громадських засадах на період їх діяльності 

видаються службові посвідчення встановленого зразка. 

18. Позаштатні радники на громадських засадах зобов'язані суворо 

дотримуватися порядку зберігання та використання службових посвідчень. 

19. Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності позаштатних 

радників на громадських засадах здійснюється структурними підрозділами та 

працівниками виконавчого апарату районної ради за галузевою ознакою. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого апарату районної ради                                П.М.МИРОНЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                                                           Додаток 2 

до рішення районної ради 

                                                   від 07.03.2017 р. № 227 

 

 

З Р А З О К 

посвідчення позаштатного радника 

голови Заліщицької районної ради 

на громадських засадах 

  

  

УКРАЇНА 

Заліщицька 

районна рада 

      

           ПОСВІДЧЕННЯ № __ 

                     

               ________________ 

         фото        _____________________ 

                ________________ 
  

  

Тернопільської 

області 

7 скликання 
  

               радник 

голови                      Заліщицької районної 

ради 

    з _____________ питань 

 Голова районної   

ради                        І.П.ДРОЗД                       

 видано _____________ 

 

 

 


