ПОРЯДОК ДЕННИЙ
ХVІІІ сесії Заліщицької районної ради
сьомого скликання
1. Про звіт щодо виконання районного бюджету за І квартал 2017 року.
2. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 23 грудня
2016 року № 189 "Про районний бюджет на 2017 рік".
3. Про роботу територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Заліщицького району.
4. Про внесення змін до районної програми «Ветеран» на 2015-2019 роки.
5. Про програму протидії торгівлі людьми на період до 2020 року.
6. Про програму підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на
2017 – 2020 роки.
7. Про виконання рішення районної ради від 29.02.2012 року № 202 «Про
районну програму підтримки та розвитку клубних закладів на період
2012-2016 років».
8. Про виконання рішення районної ради від 28.12.2012 року № 302 «Про
районну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних
гепатитів В та С на 2012-2016 роки».
9. Про надання дозволу Заліщицькій ЦКРЛ на встановлення плати за послуги у
сфері охорони здоров’я.
10.Про надання погодження на отримання спеціального дозволу на
користування надрами у Ворвулинському родовищі пісків.
11.Про надання дозволу на передачу в оренду приміщення в будівлі ЗОШ І-ІІ ст.
с.Устечко.
12.Про надання дозволу на передачу в користування ЗОШ І-ІІІ ст. с.Кошилівці
приміщення площею 40 м.кв., що знаходиться в будівлі Попівецької АЗПСМ.
13.Про прийняття майна до спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Заліщицького району.
14.Про районну програму забезпечення житлом учасників АТО та членів їх
сімей.
15.Про надання дозволу КЗ «Заліщицький районний центр ПМСД» Заліщицької
районної ради на списання будівель шляхом їх ліквідації.
16.Про надання дозволу Товстенській РКЛ на списання медичного устаткування.
17.Про призначення Тракало О.Й. на посаду директора комунальної установи
«Заліщицька районна централізована бібліотечна система».
18.Про продовження строку дії договору оренди.
19.Про реорганізацію ЗОШ І-ІІ ст. с.Мишків.
20.Про реорганізацію Зеленогайської філії сш. I-IIIст. ім.. О.Маковея м.Заліщики
21.Про затвердження розпоряджень голови районної ради та голови
райдержадміністрації.
22.Різне.

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 24 травня 2017 року

м.Заліщики

№ 231

Про роботу територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Заліщицького району
Заслухавши та обговоривши доповідь директора територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Заліщицького району
Навізівської І.В., районна рада відмічає, що працівниками територіального центру
разом із селищним та сільськими головами проводиться робота по виявленню
одиноких громадян, які потребують соціального обслуговування.
Соціальні послуги підопічним територіального центру надають 74 соціальні
працівники. Протягом звітного періоду установою проводилася робота щодо
виявлення одиноких, немічних громадян, інвалідів, які потребують підтримки,
соціальної допомоги та догляду.
За звітній період працівниками установи виявлено 2451 громадянина, які за
віком, інвалідністю та хворобою втратили рухову активність та здатність до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, з них 2191
обслуговуються відділеннями територіального центру.
Кількість громадян, які одержують соціальні послуги за місцем
проживання, що надаються соціальними працівниками відділення соціальної
допомоги вдома становить 645 осіб.
В структурі територіального центру функціонує відділення стаціонарного
догляду, розраховане на 35-ліжко місць з цілодобовим доглядом, чотириразовим
харчуванням, необхідним мяким і твердим інвентарем. Зазначені особи
перебувають на повному державному утриманні. Створюються умови для
задоволення їхніх духовних потреб.
В стаціонарному відділенні смт. Товсте проживає на даний час 27 чоловік.
Виходячи з вище наведеного, районна рада
в и р і ш и л а:
1.Інформацію
директора
територіального
центру
соціального
обслуговування ( надання соціальних послуг ) Заліщицького району

Навізівської І.В. «Про роботу територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Заліщицького району», взяти до
відома.
2. Директору територіального центру:
2.1 Продовжити роботу по запровадженню державних стандартів
соціальних послуг, іннофаційних форм та методів соціального обслуговування
мешканців району.
2.2. Постійно працювати над покращенням якості обслуговування одиноких
непрацездатних громадян району.
2.3. Проводити роботу по виявленню одиноких громадян, які потребують
соціальної допомоги і догляду.
2.4. Періодично здійснювати моніторинг якості роботи соціальних
працівників.
2.5. Оперативно реагувати на скарги громадян щодо роботи територіального
центру.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, туризму, сім’ї,
молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності, свободи слова та
інформації.

Голова районної ради

І.П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 24 травня 2017 року

м.Заліщики

№ 232

Про внесення змін до районної програми
«Ветеран» на 2015-2019 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до районної програми «Ветеран» на 2015-2019 роки,
затвердженої рішенням сесії районної ради від 11 березня 2015 року № 564, 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 24.05.2017 р. № 232
Зміни,
що вносяться до районної програми «Ветеран» на 2015-2019 роки
1. У розділі 1 Паспорту програми:
1) у пункті 9 цифри і слова «35 тис.грн.» замінити цифрами і словами
«59 тис.грн.»
2) у підпункті 1 пункту 9 цифри і слова «35 тис.грн.» замінити цифрами
і словами «59 тис.грн.»
2. У розділі 4 «Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та
джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми» підрозділ
«Ресурсне забезпечення Програми» викласти у такій редакції:
тис.гривень
Обсяг коштів, які
Етапи виконання Програми
пропонується
І
ІІ
залучити на
2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік
виконання Програми
Обсяг ресурсів,
20
3
10
12
14
усього, у тому числі:
Районний бюджет
20
3
10
12
14
Обласний бюджет
-

Усього
витрат
на
виконання
Програми
59,00
59,00
-

3. Позицію 1 пункту 2 розділу 6 «Напрями діяльності та заходи районної
програми «Ветеран» на 2015-2019 роки» викласти у такій редакції:

1

2.

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
2

Матеріальнотехнічне та
фінансове
забезпечення

Перелік заходів програми

3
1.Надавати ветеранам війни,
праці,
військової
служби,
органів
внутрішніх
справ,
Збройних
сил
України,
реабілітованим
жертвам
політичних
репресій,
дітям
війни натуральну допомогу в
межах бюджетних асигнувань, а
також нецільову матеріальну
допомогу, згідно розпоряджень
голови
районної
державної
адміністрації

Строк
виконання
заходу

Виконавц
і

4

5

2015-2019
роки

Управлін
ня
соціально
го захисту
населення
райдержа
дміністра
ції

Джерела
фінансування

6

Всього

№
з/п

І етап
2015 2016 2017
7
8
9
10

Районний
59
бюджет

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

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

20

3

10

ІІ етап
2018 2019
11
12

12

14

Очікуваний
результат

13
Щорічне
покращення
матеріальнопобутових
умов
проживання
зазначеної
категорії
громадян

П.М.Мирончук

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 24 травня 2017 року

м.Заліщики

№ 233

Про програму протидії торгівлі
людьми на період до 2020 року
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 протидії торгівлі людьми на період до 2020 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 24.05.2017 р. № 233
ПРОГРАМА
протидії торгівлі людьми на період до 2020 року
I. Паспорт програми
1.
2.

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

3.

Розробник програми

4.
5.

Співрозробники програми
Відповідальний
виконавець програми
Учасники програми

6.

Сектор у справах молоді і спорту
райдержадміністрації.
Постанова Кабінету Міністрів України від
24 лютого 2016 р. №111 «Про затвердження
Державної соціальної програми протидії
торгівлі людьми на період до 2020»,
розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 13 червня
2016 року
№ 373-од «Про проект обласної програми
протидії торгівлі людьми на період до 2020
року»
Сектор у справах молоді і спорту
райдержадміністрації
Сектор у справах молоді і спорту
райдержадміністрації
Сектор у справах молоді і спорту; управління
соціального захисту населення; відділ
охорони здоров’я та цивільного захисту
населення; культури, національностей та
релігій; відділ з питань освіти, служба у
справах дітей; відділ економічного розвитку
та торгівлі; сектор розвитку інфраструктури,
транспорту та туризму; сектор інформаційної
діяльності та зв’язків з громадськістю
райдержадміністрації; міськсільвиконкоми;
районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді; районний центр зайнятості
населення; районне відділення поліції

7.
1)

8.

9.

1)
2)

Чортківського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Тернопільській області, Заліщицький відділ
Чортківської
місцевої
прокуратури,
Заліщицький районний сектор управління
Державної міграційної служби України в
Тернопільській області
Термін реалізації програми 2016 – 2020 роки
етапи виконання програми І – 2016-2017 роки
(для довгострокових
ІІ – 2018-2020 роки
програм)
Перелік місцевих
Районний бюджет
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг
424,0 тис. гривень
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, всього,
у тому числі:
коштів районного
206,0 тис. гривень
бюджету
коштів інших джерел
218,0 тис. гривень

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Торгівля людьми залишається гострою проблемою. Подолання торгівлі
людьми є частиною міжнародних зобов’язань України та важливим напрямком
внутрішньої політики. За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), з
1991 року понад 120 000 громадян України постраждали від цього злочину за
кордоном. На жаль, не існує достовірних даних щодо того, скільки осіб
постраждали на території України.
Найбільше громадяни України потерпають від торгівлі людьми в
Російській Федерації, Республіці Польща та інших країнах Європейського
Союзу, Республіках Казахстан і Молдова. В окремих випадках Україна також є
країною призначення для торгівлі людьми (трудова експлуатація в сільському

господарстві та на будівництві). Кількість випадків трудової експлуатації
громадян України збільшується і за кордоном, і на території України.
Органами внутрішніх справ виявлено таку кількість фактів торгівлі
людьми в Україні: у 2013 році — 130, усього осіб, які постраждали від торгівлі
людьми, — 107, із них жінок — 72, чоловіків — 35, дітей — п’ятеро; у 2014
році — 109, усього осіб, які постраждали від торгівлі людьми, — 86, із них
жінок — 68, чоловіків — 18, дітей — двоє. Зокрема в Тернопільській області
зафіксовано у 2013 році - 2 особи, з них 1 чоловік і 1 жінка, у 2014 році – 6 осіб,
із них 4 чоловіки і 2 жінки, у 2015 році – 16 осіб, із них 9 чоловіків та 7 жінок,
які постраждали від торгівлі людьми.
Міжнародна організація з міграції щороку ідентифікує близько 1 тис.
громадян України, які постраждали від торгівлі людьми в Україні або за її
межами.
Постійно фіксуються нові тенденції у сфері торгівлі людьми, серед яких
випадки торгівлі людьми в межах України без перетину кордону (особливо
неповнолітніми та дітьми). Все більше виявляється фактів торгівлі людьми з
метою примусової праці, торгівлі громадянами інших країн, які перебувають в
Україні з метою подальшої експлуатації в різних сферах. Розповсюджується
також сексуальний туризм, у тому числі і дитячий, комерційна сексуальна
експлуатація дітей, у тому числі з використанням новітніх інформаційних
технологій. Відслідковується чітка тенденція вербування потенційних
постраждалих у віддалених містах та селах, де обізнаність щодо проблеми
торгівлі людьми знаходиться на найнижчому рівні. До групи ризику, окрім
жінок та дітей, останнім часом активно потрапляють і чоловіки працездатного
віку, серед яких обізнаність щодо проблеми та усвідомлення ризику є дуже
обмеженою.
Україна приєдналася до виконання всіх ключових міжнародних актів,
зокрема, до Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми,
Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками
та дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти
транснаціональної організованої злочинності, Факультативного протоколу до
Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої
порнографії, дотичних конвенцій Міжнародної організації праці та Плану дій
ОБСЄ з протидії торгівлі людьми.
Виділення коштів з районного бюджету для реалізації обласної програми
протидії торгівлі людьми за минулі роки не охоплювало прогнозованих витрат
та не сприяло розбудові стратегічного партнерства з громадянським
суспільством через механізми кооперації, які б допомогли виконанню

зобов’язань щодо комплексного підходу виконання заходів з питань протидії
торгівлі людьми.
Недостатньо проведена інформаційно-роз’яснювальна робота серед усіх
верств населення, особливо груп «ризику» стало причиною та наслідками
торгівлі людьми.
Потребує покращення професійний рівень спеціалістів, які забезпечують
впровадження та функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів,
які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, надають допомогу
особам, що постраждали від торгівлі людьми.
Прийняття Програми необхідне для визначення конкретних заходів,
окреслення обов’язків та напрямів роботи, виділення та розподілу фінансових
ресурсів з метою попередження торгівлі людьми, підвищення ефективності
переслідування осіб, які вчиняють цей злочин або сприяють його вчиненню, а
також захисту прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, та надання їм
допомоги.
Це дасть змогу запровадити ефективний механізм партнерства, взаємодії
та підвищення ефективності діяльності органів державної влади з
міжнародними, громадськими організаціями та іншими юридичними особами у
сфері протидії торгівлі людьми.
Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльності органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування; визначає орієнтири для всіх, хто
займається вирішенням проблематики щодо реалізації комплексної державної
політики щодо протидії торгівлі людьми.
Прийняття Програми дасть можливість сприяти на регіональному рівні
протидії торгівлі людьми, підвищити ефективність роботи з виявлення
відповідних злочинів, забезпечити комплексну допомоги постраждалим від
торгівлі людьми з метою їх реабілітації та реінтеграції в суспільство, а
районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст
обласного значення розробити та затвердити заходи з питань попередження
торгівлі людьми.
III. Визначення мети програми
Метою Програми є створення умов на регіональному рівні для протидії
торгівлі людьми та пов’язаній з нею злочинній діяльності, підвищення
ефективності роботи з виявлення відповідних злочинів, вирішення питань щодо
реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Одним із пріоритетних
напрямків діяльності в районі є захист прав та свобод людини, зокрема права на
працю, охорону здоров’я, освіту та житло.

Мета програми відповідає пріоритетними напрямкам розвитку району.
IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування; строки та етапи виконання програми
Виконання завдань програми передбачається здійснити шляхом:
- організації інформаційно-роз’яснювальної роботи серед усіх верств
населення, особливо груп «ризику» про причини та наслідки торгівлі людьми
шляхом проведення інформаційних кампаній, за допомогою регіональних та
локальних засобів масової інформації;
- підвищення рівня обізнаності щодо торгівлі дітьми серед батьків та
осіб, які їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми у сферах
освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення
та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах;
- забезпечення регулювання процесів зовнішньої та внутрішньої трудової
міграції через підтримку діючих «гарячих ліній», центрів консультування щодо
запобігання нелегальної міграції та торгівлі людьми;
- організації та проведення заходів, що сприяють викоріненню передумов
торгівлі людьми, зокрема щодо попередження насильства в сім’ї;
- підвищення професійного рівня спеціалістів, які забезпечують
впровадження та функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів,
які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, надають допомогу
особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та
соціальну реінтеграцію;
- забезпечення комплексної допомоги постраждалим від торгівлі людьми
з метою їх реабілітації та реінтеграції в суспільство;
- підвищення ефективності правоохоронних заходів щодо профілактики
злочинів та переслідування осіб, які вчиняють цей злочин або сприяють його
вчиненню;
співробітництва з громадськими організаціями, що провадять
діяльність, пов’язану з протидією торгівлі людьми;
- вивчення та використання міжнародного досвіду із запобігання торгівлі
людьми, захисту прав осіб, що постраждали, розшуку зниклих осіб за
кордоном, їх повернення та реабілітації.
- постійного моніторингу та проведення аналізу ситуації щодо
міграційної ситуації в регіоні та торгівлі людьми.
Програма реалізовуватиметься упродовж 2016-2020 років у два етапи:
І – 2016-2017 роки, ІІ – 2018-2020 роки.

Першочерговим на першому етапі виконання програми передбачено:
- проведення циклу заходів для підвищення професійного рівня
спеціалістів, які забезпечують впровадження та функціонування Національного
механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі
людьми, надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми;
- проведення семінарів, круглих столів, тренінгів з питань протидії
торгівлі людьми з метою підвищення кваліфікації суб’єктів, що здійснюють
заходи у вищезазначеній сфері;
- виготовлення та поширення інформаційно-освітньої продукції з питань
протидії торгівлі людьми, підвищення рівня обізнаності населення щодо
ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;
- проведення інформаційно-просвітницьких заходів для населення, в тому
числі внутрішньо переміщених осіб, спрямованих на протидію торгівлі
людьми та попередження нелегальної міграції;
- проведення лекцій та тренінгів для осіб «груп ризику» з питань
запобігання торгівлі людьми;
- забезпечення виявлення осіб, здійснення соціального супроводу,
надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми, в тому числі серед
внутрішньо переміщених осіб та представників національних меншин.
Реалізацію програми планується здійснити за рахунок коштів районного
бюджету та коштів інших джерел.
Загальний обсяг коштів, що передбачено залучити для виконання
програми 424,0 тис. гривень, із яких 206,0 тис. гривень - кошти районного
бюджету і 218,0 тис. гривень – кошти інших джерел.
Ресурсне забезпечення програми
тис. гривень
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання програми
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
кошти районного бюджету
кошти інших джерел

Етапи виконання програми
І

Усього
витрат на
2020 виконання
рік програми
107,0
424,0

2016
рік
61,0

2017
рік
71,0

2018
рік
86,0

ІІ
2019
рік
99,0

28,0

35,0

41,0

50,0

52,0

206,0

33,0

36,0

45,0

49,0

55,0

218,0

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:
- реалізація комплексної державної політики щодо протидії торгівлі
людьми;
- підвищення ефективності діяльності, посилення взаємодії органів
державної влади, міжнародних, громадських організацій та інших юридичних
осіб у сфері протидії торгівлі людьми;
- закріплення розуміння суспільством торгівлі людьми як злочину, що
брутально порушує права людини, та неприйнятності використання результатів
експлуатації осіб, постраждалих від торгівлі людьми;
- підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від
потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, а також можливостей отримання
відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки у
населення;
- викорінення упередженого ставлення до осіб, постраждалих від торгівлі
людьми, у суспільстві;
- захист та надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми,
з урахуванням спеціальних потреб постраждалої особи;
- відновлення прав постраждалих осіб та забезпечення відшкодування
завданої їм шкоди;
- ефективне та цільове використання матеріальних, технічних, фінансових
та інших ресурсів на регіональному та місцевому рівнях.
Виконання Програми дасть змогу:
- підвищити рівень громадської активності за участю установ, організацій
та інших юридичних осіб, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми;
створити
сприятливі
передумови
для
підвищення
рівня
поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до
ситуацій торгівлі людьми та викорінення упередженого ставлення до осіб,
постраждалих від торгівлі людьми, у суспільстві;
- створити цілісну систему захисту та надання допомоги особам,
постраждалим від торгівлі людьми, забезпечити відновлення прав
постраждалих осіб та відшкодування завданої їм шкоди;
- підвищити професійний рівень спеціалістів, які забезпечують
впровадження та функціонування Національного механізму взаємодії суб’єктів,
які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, надають допомогу
особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та
соціальну реінтеграцію;

- регулювати процеси зовнішньої та внутрішньої трудової міграції в
регіоні.
У результаті впровадження заходів програми передбачено досягнення
наступних результативних показників:
- підвищення рівня кваліфікації 701 фахівця з питань протидії торгівлі
людьми та проактивного виявлення, ідентифікації і надання допомоги особам,
які постраждали від торгівлі людьми, відповідно у 2016 році – 126, 2017 році –
135, 2018 році – 140, 2019 році – 147, 2020 році – 153 фахівців; показник
ефективності становитиме 0,28 тис. гривень на підвищення кваліфікації 1
фахівця;
- забезпечення інформованості 45300 осіб, залучених до семінарів,
круглих столів, тренінгів щодо ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми
та попередження нелегальної міграції, відповідно у 2016 році – 5800, 2017 році
– 7400, 2018 році – 8900, 2019 році – 10700, 2020 році -12500; показник
ефективності становитиме 0,0027 тис. гривень на забезпечення інформованості
1 особи;
- забезпечення обізнаності з проблемами торгівлі людьми та поглиблення
знань з правової освіти серед 107000 дітей, підлітків та молоді (що навчаються
у навчальних закладах області), відповідно у 2016 році – 15000, 2017 році –
18000, 2018 році – 21000, 2019 році – 25000, 2020 році – 28000; показник
ефективності становитиме 0,0009 тис. гривень на забезпечення обізнаності 1
особи.

VI. Напрями діяльності та заходи програми
№

з/п

1.

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

Строк
виконання
заходу

Відповідальні за виконання

Джерела
фінансування

Підвищення
рівня
роботи у
сфері
протидії
торгівлі
людьми

1. Проведення засідань
обласної координаційної
ради
з питань сім’ї,
гендерної
рівності,
попередження насильства
в сім’ї та протидії торгівлі
людьми

20162020
роки

Фінансування не
потребує

2. Проведення циклу
заходів для підвищення
професійного
рівня

20162020
роки

Сектор у справах молоді і
спорту; управління соціального захисту населення;
відділ охорони здоров’я та
цивільного захисту населення;
сектор
розвитку
інфраструктури, транспорту
та туризму; відділи з питань
освіти; культури, національностей та релігій; міськсільвиконкоми; служба у справах
дітей райдержадміністрації;
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді; районне відділення
поліції Чортківського відділу
поліції Головного управління
Національної
поліції
в
Тернопільській області
Сектор у справах молоді і
спорту; управління соціального захисту населення;

Районний
бюджет

Орієнтовні обсяги
фінансування, (вартість),
тис.гривень, у тому числі:
І етап
ІІ етап
2016 2017 2018 2019 2020
рік
рік
рік
рік рік
-

5,0

10,0

12,0

15,0

15,0

Очікуваний
результат

Забезпечення
координації
діяльності
роботи
суб’єктів, які
здійснюють
заходи в сфері
протидії
торгівлі
людьми

Підвищення
рівня
кваліфікації

спеціалістів,
які
забезпечують
впровадження
та
функціонування
Національного механізму
взаємодії суб’єктів, які
здійснюють заходи в
сфері протидії торгівлі
людьми,
надання
допомоги особам, що
постраждали від торгівлі
людьми

відділ охорони здоров’я та
цивільного захисту населення; культури, національностей та релігій; відділ з
питань освіти; служба у
справах
дітей;
відділ
економічного розвитку та
торгівлі
райдержадміністрації;
міськсільвиконкоми;
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді;
районний
центр
зайнятості населення; сектори розвитку інфраструктури,
транспорту
та
туризму;
інформаційної діяльності та
зв’язків райдержадміністрації
районне відділення поліції
Чортківського відділу полції
Головного
управління
Національної
поліції
в
Тернопільській
області,
Заліщицький відділ Чортківської місцевої прокуратури,
Заліщицький
районний
сектор управління Державної
міграційної служби України в
Тернопільській області

кошти
інших
джерел

10,0

12,0

15,0

17,0

20,0

фахівців з
питань
протидії
торгівлі
людьми та
проактивног
о виявлення,
ідентифікаці
ї і надання
допомоги
особам, які
постраждали
від торгівлі
людьми,
відповідно у
2016 році
126,
2017 - 135,
2018 -140,
2019 - 147,

2020 -153
осіб

-

3. Забезпечення контролю за дотриманням
суб’єктами
підприємницької
діяльності законодавства
у
сфері
модельного,
туристичного
та
розважального бізнесу, а
також посередництва у
працевлаштуванні
за
кордоном,
порушення
якого створює умови для
торгівлі людьми

20162020
роки

4. Забезпечення роботи
мережі телефонів довіри,
“гарячих
ліній“
для
реагування
на факти
торгівлі
людьми
та
інформування населення
щодо
профілактики
даного явища

20162020
роки

Сектор у справах молоді і
спорту; сектори розвитку
інфраструктури, транспорту
та туризму; інформаційної
діяльності та зв’язків з громадськістю
райдержадміністрації, районне відділення
поліції Чортківського відділу
поліції Головного управління
Національної
поліції
в
Тернопільській
області,
міськсільвиконкоми

Сектор у справах молоді і
спорту; управління соціального
захисту населення; відділи
охорони здоров’я та цивільного
захисту населення; культури,
національностей та релігій; з
питань освіти; служба у справах
дітей; відділ еконо-мічного

Фінансування не
потребує

Районний
бюджет

Посилення
контролю за
суб’єктами
підприємниць
кої діяльності
законодавства
у сфері
модельного,
туристичного
та
розважального
бізнесу, а
також
посередництва у
працевлаштуванні за
кордоном,
порушення
якого створює
умови для
торгівлі
людьми

4,00

4,00

5,00

5,00

5,00

Забезпечення
технічного
обслуговуванн
я мережі
“телефонів
довіри“

2.

Запобігання
торгівлі
людьми, її
первинна
профілактика

1.
Виготовлення
та
поширення
інформаційно-освітньої
продукції
з
питань
протидії торгівлі людьми,
підвищення
рівня
обізнаності
населення
щодо
ризиків
потрапляння в ситуацію
торгівлі людьми

20162020
роки

розвитку та торгівлі
райдержадміністрації;
міськсільвиконкоми; районний
центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді; районний
центр зайнятості населення;
сектори розвитку
інфраструктури, транспорту та
туризму; інформаційної
діяльності та зв’язків з
громадськістю
райдержадміністрації, районне
відділення поліції Чортківського
відділу поліції Головного
управління Національної
поліції в Тернопільській області,
Заліщицький відділ Чортківської
місцевої прокуратури,
Заліщицький районний сектор
управління Державної
міграційної служби України в
Тернопільській області
Сектор у справах молоді і
спорту; управління соціаль-ного
захисту
населення;
відділи
охорони здоров’я та цивільного
захисту населення; культури,
національностей та релігій; з
питань освіти; служба у справах
дітей;
відділ
економічного
розвитку
та
торгівлі
райдержадмініст-рації;
міськсільвиконкоми; районний

Районний
бюджет

6,0

кошти
інших
джерел

10,0

8,0

10,0

9,0

10,0

10,0 Підвищення

рівня
обізнаності
населення
щодо
15,0 15,0 15,0
ризиків
потрапляння
в ситуації
торгівлі
людьми,

центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді; районний
центр зайнятості населення;
сектори
розвитку
інфраструктури, транспорту та
туризму,
інформаційної
діяльності
та
зв’зків
райдержадміністрації, районне
відділення поліції Чортківського
відділу
поліції
Головного
управління
поліції
Національної
поліції
в
Тернопільській
області,
Заліщицький відділ Чортківської
місцевої
прокуратури,
Заліщицький районний сектор
управління
Державної
міграційної служби України в
Тернопільській області

2.
Проведення
інформаційнопросвітницьких заходів
для населення, в тому
числі
внутрішньо
переміщених
осіб,
спрямованих
на
протидію
торгівлі
людьми
та
попередження
нелегальної міграції

20162020
роки

Сектор у справах молоді і
спорту; управління соціального
захисту населення,
відділи охорони здоров’я та
цивільного захисту населення; культури, національностей та релігій; з питань
освіти; служба у справах
дітей; відділ економічного
розвитку
та
торгівлі
райдержадміністрації;
міськсільвиконкоми;
районний центр соціальних

виготовленн
я
відповідно у
2016 році 1000,
2017 - 2400,
2018 -2500,
2019 - 26000.,

2020 - 2700
примірників
продукції

Районний
бюджет

4,00

кошти
інших
джерел

7,0

4,00

8,0

5,00

9,0

8,0

10,0 забезпеченн

я
інформовано
сті
10,0 10,0 населення
щодо
ризиків
потрапляння
в ситуації
торгівлі
людьми та
попередження
нелегальної

міграції,
відповідно у

служб для сім’ї, дітей та
молоді;
районний
центр
зайнятості
населення;
сектори
розвитку
інфраструктури, транспорту
та туризму, інформаційної
діяльності та зв’язків з
громадськістю райдержадміністрації, районне відділення
поліції Чортківського відділу
Головного
управління
Національної
поліції
в
Тернопільській
області,
Заліщицький
відділ
Чортківської
місцевої
прокуратури,
Заліщицький
районний сектор управління
Державної
міграційної
служби
України
в
Тернопільській області
3.
Проведення
профілактичних бесід з
особами, які отримують
закордонні паспорти з
питань
запобігання
торгівлі людьми

20162020
роки

4.
Проведення
у
навчальних
закладах
області
лекцій,
тренінгів,
бесід,
обласних
тижнів

20162020
роки

2016 році
5800,
2017 -7400,
2018 -8900,
2019 -10700,

2020 - 12500
осіб

Фінансування не
потребує

Сектори у справах молоді і
спорту;
розвитку
інфраструктури, транспорту
та туризму; відділи з питань
освіти; культури, національ-

-

Районий
бюджет

5,00

5,00

5,00

7,0

Забезпечення
інформованість
населення щодо
ризику
потрапляння в
ситуацію
торгівлі людьми
7,00 Забезпечення
обізнаності із
проблемами
торгівлі людьми
та поглиблення
знань з правової

правових
знань,
оглядів-конкурсів
на
кращу
організацію
право-освітньої
та
право-виховної роботи

3.

Захист та
допомога
постраждали
м від торгівлі
людьми

ностей
та
релігій
райдержадміністрації,
міськсільвиконкоми, служба у
справах
дітей,
районний
центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді; районне
відділення
поліції
Чортківського відділу поліції
Головного
управління
Національної
поліції
в
Тернопільській області

1.
Забезпечення
виявлення
осіб,
здійснення
соціального
супроводу,
надання
допомоги постраждалим
від торгівлі людьми, в
тому
числі
серед
внутрішньо переміщених
осіб та представників
національних меншин

20162020
роки

2.
Забезпечення
безоплатного отримання
психологічної, медичної,
правової,
соціальної
допомоги,
а
також
допомоги
у
працевлаштуванні,

20162020
роки

кошти
інших
джерел

6,0

6,0

6,0

7,0

Сектор у справах молоді і Районний
спорту; управління соціаль-ного бюджет
захисту
населення,
відділ
охорони здоров’я та цивільного
захисту населення; відділи з
питань
освіти;
культури,
національностей
та
релігій
райдержадміністрації,
міськсільвиконкоми, служба у
справах дітей, районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, районне відділення
поліції Чортківського відділу
поліції Головного управління
Національної
поліції
в
Тернопільській області

4,00

4,00

5,00

5,00

Сектор у справах молоді і
спорту; управління соціального
захисту населення,
відділ охорони здоров’я та
цивільного
захисту
населення; відділи з питань

Фінансування не
потребує

освіти серед
дітей, підлітків
та молоді,
відповідно у
2016 році 15000,
2017 - 18000,
2018 – 21000,
2019 – 25000,
2020 - 28000
осіб
5, 00 Здійснення
видатків
на
виконання
заходів щодо
повернення до
нормального
життя,
відшкодування
збитків особи,
яка
постраждала
від
торгівлі
людьми

10,0

Надання
психологічної,
соціальної та
іншої
допомоги
особам, яким
встановлено

перекваліфікації
та
підвищенні кваліфікації
особам, яким встановлено
статус
особи,
що
постраждала від торгівлі
людьми

3.
Проведення
профілактичної,
соціально-педагогічної,
психологічної роботи з
дітьми, які постраждали
від торгівлі людьми

20162020
роки

4.
Організація
безкоштовного,
за

20162020
роки

освіти; культури, національностей
та
релігій
райдержадміністрації,
міськсільвиконкоми, служба
у справах дітей, районний
центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
районне відділення поліції
Чортківського відділу поліції
Головного
управління
Національної
поліції
в
Тернопільській області
Сектор у справах молоді і
спорту; відділ
охорони
здоров’я
та
цивільного
захисту населення; відділи з
питань освіти; культури,
національностей та релігій
райдержадміністрації,
міськсільвиконкоми, служба
у справах дітей, районний
центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
районне відділення поліції
Чортківського відділу поліції
Головного
управління
Національної
поліції
в
Тернопільській області
Сектор у справах молоді і
спорту, управління соціаль-ного

статус особи,
що
постраждала
від торгівлі
людьми

Фінансувагня не
потребує

Покращення
психологічн
оемоційного
стану дітей,
які
постраждали
від торгівлі
людьми

Фінансування не

-

-

-

-

-

Покращення
психологічн

потребою,
консультування,
обстеження та лікування;
надання рекомендацій за
наявності
медичних
показів
санаторнокурортного
лікування
особам, що постраждали
від торгівлі людьми

Усього за Програмою
тис.гривень
у тому числі:

захисту
населення,
відділ
охорони здоров’я та цивільного
захисту населення; відділи з
питань
освіти;
культури,
національностей
та
релігій
райдержадміністрації,
міськсільвиконкоми, служба у
справах дітей, районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, районне відділення
поліції Чортківського відділу
поліції Головного управління
Національної
поліції
в
Тернопільській області

424

потребує

оемоційного
стану осіб,
що
постраждали
від торгівлі
людьми

районний
бюджет
206 тис.
гривень

28,0

35,0

41,0

50,0

кошти
інших
джерел
218 тис.
гривень

33,0

36,0

45,0

49,0 55,0

52,0

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація і контроль за ходом виконання заходів, передбачених
програмою,
доручається сектору у справах молоді і спорту районної
державної адміністрації.
Розпорядником коштів, які передбачено виділити на виконання заходів
програми визначити сектор у справах молоді і спорту районної державної
адміністрації.
Структурним підрозділам
районної державної адміністрації,
мільксільвиконкомам, забезпечити
виконання заходів програми та про
проведену роботу інформувати сектор у справах молоді і спорту районної
державної адміністрації щороку до 01 січня та 01 липня впродовж терміну
дії програми.
Сектору у справах молоді і спорту районної державної адміністрації
щороку до 05 січня та 05 липня впродовж терміну дії програми інформувати
районну державну адміністрацію та районну раду про хід її виконання.

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

П.М.МИРОНЧУК

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 24 травня 2017 року

м.Заліщики

№ 234

Про районну соціальну програму підтримки сім’ї та протидії домашньому
насиллю 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 соціальну програму підтримки сім’ї та протидії
домашньому насиллю 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 24.05.2017 р. № 234

1.
2.

3.
4.

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки
1. Паспорт програми
Ініціатор розроблення
відділ з питань освіти, молоді і спорту
програми
райдержадміністрації
Дата, номер і назва
закони України “Про охорону дитинства”,
розпорядчого документа
“Про попередження насильства в сім’ї”,
органу виконавчої влади про “Про забезпечення рівних прав та
розроблення програми
можливостей
жінок
і
чоловіків”,
розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 28 лютого 2017 року
№112-од “ Про проект обласної цільової
соціальної програми підтримки сім”ї та
протидії домашньому насиллю на 20172020 роки”
Розробник програми
відділ з питань освіти, молоді і спорту
райдержадміністрації
Відповідальний виконавець
Відділ з питань освіти, молоді і спорту
програми
райдержадміністрації

5. Учасники програми

6. Термін реалізації програми
1) Етапи виконання програми
(для довгострокових
програм)

відділ культури, національностей та
релігій;
служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації; районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
райдержадміністрації;районне управління
соціального захисту населення; виконавчий
комітет міської ради, громадські організації
(за згодою)
2017 – 2020 роки
2017 – 2018 роки
2018 – 2019 роки
2019 – 2020 роки

7. Перелік місцевих бюджетів,
районний
які беруть участь у виконанні
програми (для комплексних
програм)
8. Загальний обсяг фінансових 426,0 тис. грн
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього,
у тому числі:
1) Коштів районного бюджету 426,00 тис. грн
2) Коштів інших джерел

-

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
У сучасному розвиненому світі визнано, що сім’я є інтегральним
показником суспільного розвитку, який відображає моральний стан суспільства
і є могутнім фактором формування демографічного потенціалу. Від сім’ї
залежить виховання наступних поколінь, що є передумовою розвитку та
процвітання держави. Без повноцінного функціонування сім’ї неможливим є
вирішення економічних і соціальних проблем, утвердження здорових
моральних цінностей, адекватна соціалізація дітей і підлітків, розвиток
духовності і культури. Саме тому суспільство зацікавлене у фізично й морально
здоровій сім’ї, яка здатна реалізувати свій соціальний потенціал та
відтворювальну функцію, забезпечити не лише власне виживання, а й розвиток.
Натомість, населення України та інститут сім’ї вступили у ХХІ сторіччя з
тягарем багатьох невирішених проблем. Підвищення рівня індивідуальної
свободи та можливостей вибору тієї чи іншої моделі шлюбно-сімейної
поведінки в наш час не завжди поєднується з усвідомленням сімейних
обов’язків, відповідальним ставленням до шлюбних стосунків та виховання
дітей, до свого здоров’я та здоров’я інших членів родини. Низька
народжуваність, масова однодітність українських сімей, нестабільність шлюбів
та високий рівень розлучень, поширення соціопатичних сімей, які не
виконують свої обов’язки з утримання і виховання дітей, старіння населення
поєднується в Україні з високим, за європейськими мірками, рівнем смертності
та низькою тривалістю життя.
Заліщицький район не є винятком: понад 16% укладених шлюбів
розпадаються; приріст населення залишається негативним, кількість померлих

переважає над кількістю народжених; зросла частка незареєстрованих шлюбів,
близько 28% сімей з дітьми – це неповні сім’ї.
Протягом 2011-2016 років в районі діяла обласна цільова соціальна
програма підтримки сім’ї на період до 2016 року.
За час дії програми забезпечено проведення семінарів, круглих столів,
спрямованих на збереження та популяризацію національних культурних
сімейних традицій і цінностей, підвищення престижу багатодітних сімей;
проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань розвитку та
підтримки сім’ї; підготовку та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо
видів державної допомоги сім’ям, підготовки молоді до сімейного життя,
усвідомленого батьківства тощо; проведення щорічних Всеукраїнських і
регіональних свят та культурологічних акцій з питань сім’ї; проведення
семінарів та тренінгів з питань підвищення ролі батька у вихованні дітей,
надання консультативної допомоги з питань ефективного планування сім’ї.
Налагоджено діяльність консультативних пунктів з підготовки сімей до
відповідального батьківства; підготовку районних тренерів по роботі з жінками
та членами їх сімей до народження дитини та розвитку дитини раннього віку,
проведення заходів щодо активізації ролі громади з питань підтримки сім’ї та
дітей; підтримку функціонування груп взаємної допомоги батьків у місцевих
громадах; проведення інформаційно-просвітницьких рекламних кампаній
протидії насильству в сім’ї; підготовку фахівців по роботі з дітьми, свідками
домашнього насильства та потерпілими від насильства; налагоджена діяльність
“гарячих ліній” з консультування у випадках насильства в сім’ї; проведення
тренінгів, семінарів, акцій тощо з питань протидії торгівлі людьми та
попередження нелегальної міграції; проводилось навчання спеціалістів, які
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми та надання допомоги
особам, що постраждали від торгівлі людьми.
Серед позитивних моментів реалізації даної програми слід виділити
зменшення кількості звернень щодо насильства в сім’ї та загрози його
вчинення: якщо у 2012 році зареєстровано 89 звернення, у 2013 – 91 звернень,
то у 2014 – 64 звернень, у 2015 – 56 звернень, а за 2016 рік було зареєстровано
лише 38 звернень. Однак, попри позитивні зміни, даний показник залишається
високим.
За час реалізації заходів на корекційні програми для осіб, які вчиняють
насильство в сім’ї, було направлено 8 громадян.
Окремі завдання програми залишилися невиконаними у зв’язку з
недостатністю фінансування. Не створені районні центри підтримки сім’ї та
інше.

Розроблення та прийняття обласної цільової соціальної програми
підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки
обумовлено необхідністю визначення на регіональному рівні конкретних
заходів щодо захисту, підтримки та розвитку сім’ї, популяризації сімей з
дітьми, в тому числі відродження традицій багатодітності, попередження і
протидії насильству в сім’ї, утвердження гендерної рівності в усіх сферах
життєдіяльності.
Завдання і заходи програми спрямовані на розв’язання проблем у сфері
підтримки і розвитку сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків, створення якісного та безпечного середовища життєдіяльності
населення.
Однак на сьогодні особливої уваги потребують питання підтримки сімей,
що опинилися в складних життєвих обставинах, а саме: надання допомоги
сім'ям учасників антитерористичної операції, сім’ям з дітьми, які проживають в
зоні озброєного конфлікту чи змушені тимчасово переселитись з окупованих
територій, сім'ям, в яких виховуються діти-інваліди, багатодітним та сім'ям, в
яких здійснюється домашнє насильство. При цьому необхідно посилити увагу
підтримці звичайних сімей з дітьми, популяризації сімейних цінностей,
пропаганді раціональної статевої поведінки, підготовці молоді до сімейного
життя.
Погіршення соціального становища в країні привело до відсутності
належних житлових та інших необхідних умов для забезпечення майбутнього
дітей, що спонукає до зменшення народжуваності та зростання кількості
розлучень. Батьки змушені концентрувати свою увагу на пошуках додаткового
заробітку та не здатні повноцінно забезпечувати процес виховання дітей, що
призводить до збільшення рівня сімейних конфліктів і, як наслідок, до
поширення соціального сирітства.
Ситуація, що склалася у державі на даний час, потребує визнання
сімейної політики однією із пріоритетних складових комплексної державної
політики, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування, органів влади,
інститутів громадянського суспільства навколо гасла “Інвестиції в українську
родину – це інвестиції в майбутнє України”.
Вирішення багатьох проблем потребує консолідації наявних ресурсів,
координованого планування діяльності з врахуванням потреб цільових груп.
Вищеназвані проблеми функціонування сім’ї за рахунок коштів
державного бюджету не вирішуються, у зв’язку з недостатнім фінансуванням
існує потреба у залученні коштів місцевих бюджетів та з інших небюджетних
джерел.
Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена
необхідністю реалізації сучасної політики у сфері створення умов для
всебічного розвитку сім'ї та кожного з її членів, найповнішого виконання сім'єю
своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, посилення ролі як первинного
осередку суспільства.

Прийняття районної цільової соціальної програми підтримки сім’ї на
2017 - 2020 роки дасть змогу районній державній адміністрації, виконавчим
комітетам міської ради та сільським радам розробити програми та заходи
соціальної підтримки сім’ї відповідно до особливостей та специфіки кожного
регіону. Таким чином буде забезпечено комплексний підхід до вирішення
нагальних проблем функціонування сім’ї на території району.
3. Визначення мети програми
Метою Програми є забезпечення системної та комплексної політики
щодо підтримки сім’ї та протидії домашньому насильству на території району,
спрямованої на збереження сімейних цінностей, формування самодостатньої
сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, а також
підвищення соціального захисту сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах.
Мета Програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району та
Стратегії розвитку Заліщицького району на період до 2020 року.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел
фінансування; строки та етапи виконання програми
Розв’язання проблем функціонування сім’ї, демографічного розвитку та
протидії домашньому насиллю має здійснюватися шляхом комплексного
застосування правових, соціально-економічних, соціально-педагогічних та
психологічних засобів впливу, а саме шляхом:
 проведення
інформаційно-просвітницьких
програм,
рекламних
кампаній, інших заходів, спрямованих на підвищення престижу сім’ї,
посилення орієнтації на шлюб та відповідальне батьківство;
 реалізації виховних, консультативно-роз’яснювальних програм та
заходів, спрямованих на підготовку молоді до подружнього життя та
підвищення рівня їх готовності до виконання соціальних ролей чоловіка та
дружини;
 забезпечення виконання вимог законодавства в частині відповідальності
батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я,
посилення відповідальності у разі позбавлення батьківських прав;
 удосконалення сфери та доступності культурних послуг та підвищення
якості відпочинку членів сім’ї: проведення сімейних свят, культурологічних
акцій тощо;
 здійснення на базі діючої мережі центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді соціального супроводу сімей, які опинилися у складних
життєвих обставинах;

 забезпечення доступності до соціальних послуг на рівні міської та
сільських рад для допомоги сім’ям, дітям та молоді через діючу мережу
закладів соціального спрямування та здійснення широкої інформаційної
кампанії з метою популяризації їхньої діяльності;
 здійснення заходів щодо недопущення та усунення наслідків
домашнього насилля.
Програму планується виконати протягом 2017-2020 років.
Реалізація заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
районного бюджету, та коштів з інших джерел не заборонених законом.
Орієнтовний обсяг фінансування програми становить 426,0 тис. гривень,
із яких: 426,0 тис. гривень – кошти районного бюджету .
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час формування
районного бюджету на відповідний рік з урахуванням його фінансових
можливостей.

Ресурсне забезпечення програми
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання програми
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
районні бюджети,
бюджети міст обласного
значення
кошти інших джерел

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість),тис.грн.
по роках
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
80,0
80,0
120,0
126,0

тис. гривень
Усього витрат
на виконання
програми
406,0

80,0

80,0

120,0

126,0

406,0

-

-

-

-

-

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Основними завданнями програми є:
 забезпечення підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності
сімейних цінностей;
 сприяння розвитку відповідального батьківства;
 забезпечення належних умов для запобігання насильству в сім’ї,
жорстокому поводженню з дітьми;
 забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Забезпечення виконання основних завдань програми передбачається за
рахунок проведення комплексу заходів з:
 формування позитивного іміджу сім’ї шляхом проведення
широкомасштабних кампаній – святкових заходів для дітей та сімей з дітьми з
нагоди пам’ятних дат (День сім’ї, День матері, День батька, День Св. Миколая
тощо), проведення інформаційно-просвітницьких заходів, семінарів, тренінгів,

круглих столів та інше з популяризації сімейних форм виховання для сімей
протягом строку виконання Програми із залученням представників
громадських організацій;
 формування у молоді свідомого ставлення до шлюбу з метою створення
міцної сім’ї, народження бажаних дітей шляхом організації діяльності шкіл
підготовки молоді до шлюбу та відповідального батьківства;
 відродження та збереження національних сімейних традицій і
цінностей;
 виявлення, облік та супровід сімей, в яких існує ризик соціального
сирітства;
 формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних
відносин;
 підтримки сімей загиблих воїнів антитерористичної операції,
налагодження дружніх стосунків та напрацювання партнерських зв’язків з
такими сім’ями з інших областей нашої країни;
 активізації діяльності громад у напрямку підтримки сім’ї та дітей;
 створення кризового центру медико-соціальної реабілітації для жертв
домашнього насильства;
 інтеграції сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, у
суспільство;
 забезпечення соціального супроводу сімей, які опинились у складних
життєвих обставинах, сімей учасників антитерористичної операції, сімей з
дітьми, проживаючими в зоні озброєного конфлікту та сімей, які перебувають у
зоні ризику щодо потрапляння у такі обставини, з метою збереження сім’ї,
запобігання вилученню дітей із сім’ї, протидії насильству в сім’ї, надання
необхідних соціальних послуг шляхом проведення ефективної превентивної
роботи.
Виконання Програми дасть змогу:
 покращити якість соціальних послуг сім’ям з дітьми, що перебувають у
складних життєвих обставинах;
 покращити
координацію
діяльності,
організаційно-методичне
забезпечення реалізації політики у сфері підтримки сімей;
 створити дієву систему надання допомоги жертвам насильства в сім’ї;
 удосконалити механізм підтримки різних категорій сімей;
 удосконалити механізм психологічної, юридичної, інших видів
допомоги з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, розширення сфери
культурних послуг;
 створити оптимальні умови для безпечного народження та
повноцінного виховання дітей у сім’ї;
 підтримати належний соціальний, морально-психологічний стан
учасників членів сімей учасників антитерористичної операції, сімей з дітьми,
що проживають на окупованих територіях, сімей, які переселені з тимчасово
окупованих територій;

 підвищити ефективність взаємодії органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері допомоги сім’ї;
 підвищити професійний рівень спеціалістів, які працюють у сфері
надання соціальної допомоги сім’ям, профілактики насильства у сім’ї,
дискримінації за ознакою статі;
 сформувати свідоме ставлення населення до збереження здоров’я і
планування сім’ї.
Очікуваними результатами виконання Програми є:
 підвищення престижу сім'ї та посилення сімейних орієнтацій населення;
 зміцнення шлюбу, зниження рівня розлучень;
 підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та
розвиток дітей, їх життя та здоров'я;
 підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству, руйнація негативних стереотипів та формування
нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин;
 підвищення ефективності взаємодії усіх суб’єктів, які здійснюють
заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству;
 активізація діяльності мережі закладів усіх форм власності,
спрямованих на виховання підростаючого покоління;
 покращення якості соціальної підтримки сімей, які опинились у
складних життєвих обставинах, сімей учасників антитерористичної операції,
сімей з дітьми, які проживають в зоні озброєного конфлікту;
 активізація діяльності громад щодо підтримки сім’ї та надання
допомоги сім’ям з дітьми.
В результаті реалізації програми буде забезпечено на 5% зменшення
кількості випадків насильства в сім’ї.
Показники ефективності Програми визначаються за результатами
моніторингу її виконання.

6. Напрями діяльності та заходи програми
№
з/п

Назва
напряму
діяльності

1.

Забезпечення
підвищення
престижу
сім’ї та
утвердження
пріоритетнос
ті сімейних
цінностей

Перелік заходів програми

Строк
виконання

Виконавці

1)
проведення
районних 2017-2020 Відділ з питань освіти,
тематичних
семінарів,
роки
молоді і спорту, відділ
тренінгів,
конференцій,
культури, національностей
форумів, акцій, фестивалів з
та
релігій;
управління
питань розвитку та підтримки
соціального
захисту
сім’ї, у тому числі для сімей,
населення
які опинилися в складних
райдержадміністрації,райо
життєвих
обставинах,
багатодітних сімей, сімей з
нний
центр соціальних
дітьми
учасників
служб для сім’ї, дітей та
антитерористичної операції,
молоді, виконавчі комітети
сімей з дітьми, що переселені
міської та сільських рад ,
з
тимчасово
окупованих
громадські організації (за
територій
згодою)
2) проведення всеукраїнських 2017 рік управління
соціального
інформаційнозахисту населення, відділ з
просвітницьких заходів для
питань освіти, молоді і
підтримки сімей загиблих
спорту
воїнів
антитерористичної
райдержадміністрації,
операції,
налагодження
центр соціальних служб
дружніх
стосунків
та
для сім’ї, дітей та молоді,
напрацювання партнерських
виконавчі комітети міської
зв’язків з такими сім’ями з
та
сільських
рад,
інших областей нашої країни
громадські організації (за
згодою)

Джерела
фінансування

районний бюджет
(в межах
бюджетних
призначень)

районний бюджет
(в межах
бюджетних пр.
изначень)

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. грн., у т. ч.:
всього
2017
2018
2019
2020
рік
рік
рік
рік
11,0
2,0
2,0
3,0
4,0

10,0

10,0

-

-

-

Очікуваний
результат
проведення
не
менше 6 заходів
щороку,залучення
близько
1
тис.
населення до участі
в заходах щороку

проведення
всеукраїнського
заходу для підтримки
сімей загиблих воїнів
антитерористичної
операції; зокрема,
видатки
на
організацію
та
проведення заходу:
- оренда приміщення
для
проведення
заходу;
- придбання канц-.
товарів і фліпчарт;
- оплата за проїзд та
транспортні послуги;
- придбання

сувенірів;
- оплата за
харчування та
проживання
проведення не менше
5 заходів щороку,
залучення близько 1
тисячі осіб до участі у
заходах щороку

3) проведення інформаційно- 2017-2020 Відділ з питань освіти,
просвітницьких
кампаній,
роки
молоді
і
спорту,
семінарів, тренінгів, круглих
управління
соціального
столів,
соціальних
та
захисту населення, служба
культурологічних заходів з
у
справах
дітей
питань
розвитку
та
райдержадміністрації,
підтримки сім’ї, відродження
центр соціальних служб
та збереження національних
для сім’ї, дітей та молоді,
сімейних
традицій
і
виконавчі комітети міської
цінностей, у тому числі для
та
сільських
рад,
сімей, які опинилися в
громадські організації (за
складних
життєвих
згодою)
обставинах,
багатодітних
сімей,
сімей
з
дітьми
учасників антитерористичної
операції, сімей з дітьми, що
переселені
з
тимчасово
окупованих територій
4) проведення святкових 2017-2020 Відділ з питань освіти,
заходів для дітей та сімей з
роки
молоді
і
спорту,
дітьми з нагоди пам’ятних
управління
соціального
дат (День сім’ї, День матері,
захисту
населення
День Св. Миколая тощо), для
райдержадміністрації,
дітей та сімей, які опинилися
центр соціальних служб
в
складних
життєвих
для сім’ї, дітей та молоді
обставинах,
багатодітних
райдержадміністрації,
сімей
виконавчі комітети міської
та сільських рад .

районний бюджет
(в межах
бюджетних
призначень)

17,60

3,4

3,4

5,4

5,4

районний бюджет
(в межах
бюджетних
призначень)

156,10

24

34

47,10

51

проведення
не
менше 5 заходів
щороку, залучення
близько 2 тисяч
осіб до участі у
заходах щороку

5) проведення соціальних, 2017-2020 Відділ з питань освіти,
благодійних
акцій,
роки
молоді сім’ї і спорту
екскурсійних поїздок тощо з
райдержадміністрації,
метою
популяризації
центр соціальних служб

районний бюджет
(в межах
бюджетних
призначень)

26,0

5,0

5,0

8,0

8,0

проведення не
менше 3благодійних
заходів щороку,
залучення близько

2.

народних сімейних обрядів,
для сім’ї, дітей та молоді,
звичаїв, традицій для дітей та
виконавчі комітети міської
сімей, які опинилися в
та сільських рад
складних
життєвих
обставинах,
багатодітних
сімей, сімей з дітьми членів
учасників антитерористичної
операції, сімей з дітьми, що
переселені
з
тимчасово
окупованих територій та які
проживають
в
зоні
проведення
антитерористичної операції
6) проведення рекламно- 2017-2020 відділ з питань освіти,
інформаційних кампаній з
роки
молоді
і
спорту
питань розвитку та підтримки
райдержадміністрації,
сім’ї
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міської
та сільських рад
7) виявлення, облік, надання 2017-2020 центр соціальних служб
соціальних
послуг
та
роки
для сім’ї, дітей та молоді,
здійснення
соціального
райдержадміністрації,
супроводу
сімей,
які
виконавчі комітети міської
опинилися
в
складних
та сільських рад
життєвих обставинах
Сприяння
1)
проведення
у 2017-2020 відділ з питань освіти,
розвитку
загальноосвітніх
закладах
роки
молоді
і
спорту
відповідально занять з питань статевого
райдержадміністрації,
го батьківства виховання учнів з метою
виконавчі комітети міської
формування
сімейної
та сільських рад
культури та підвищення рівня
народжуваності
2)
проведення 2017-2020 відділ з
культурологічних
та
роки
молоді

питань
і

освіти,
спорту

500 осіб зазначених
категорій до участі
у заходах щороку

районний бюджет
(в межах
бюджетних
призначень)

8,0

1,5

1,5

2,5

2,5

проведення не
менше 10 рекламноінформаційних
заходів щороку

не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

охоплення
соціальними
послугами не менше
70% сімей кризових
категорій

не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

районний бюджет
(в межах

27,6

5,4

5,4

8,4

8,4

формування
сімейної культури,
зокрема, проведення
не менше 15 занять
на рік, охоплення
заняттями не менше
50%
старшокласників
проведення не
менше 4

соціальних акцій з питань
підтримки
багатодітних
сімей,
матерів,
яким
присвоєно почесне звання
України "Мати-героїня"

райдержадміністрації,
виконавчі комітети міської
та сільських рад (за
згодою)

3) надання консультаційної 2017-2020 відділ з питань освіти
допомоги з питань підготовки
роки
молоді і спорту, центр
молоді
до
подружнього
соціальних служб для сім’ї,
життя,
ефективного
дітей
та
молоді,
планування
сім’ї,
райдержадміністрації,
відповідального батьківства
виконавчі комітети міської
та
сільських
рад
громадські організації (за
згодою)
4) проведення роботи з 2017-2020 центр соціальних служб
жінками, які опинилися в
роки
для сім’ї, дітей та молоді,
складних
життєвих
райдержадміністрації,
обставинах, та членами їх
виконавчі комітети міської
сімей з питань народження
та
сільських
рад,
дитини та розвитку дитини
громадські організації (за
раннього віку
згодою)
5)
проведення
роботи 2017-2020 відділ охорони здоров’я та
спрямованої на запобігання
роки
цивільного
захисту
відмовам
матерів
від
населення
новонароджених дітей у
райдержадміністрації,
пологових стаціонарах
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міської
та сільських рад
6) розробка та видання 2017-2020 Відділ з питань освіти,

бюджетних
призначень)

культурологічних та
соціальних заходів
щороку; охоплення
заходами:
у 2017 році – 100
осіб;
у 2018 році -110
осіб;
у 2019 році 120 осіб;
у 2020 році – 100
осіб
надання не менше
100 консультацій на
рік;
охоплення
послугами не менше
3 тис. молоді
щороку

не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

охоплення
соціальними
послугами 100%
жінок, які
звернулися за
допомогою

не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

надання соціальнопсихологічної
допомоги жінкам,
які мали намір
відмовитися від
власної дитини

2,2

2,2

4,2

4,2

районний бюджет

12,8

видання

інформаційних матеріалів з
питань
сім’ї,
підготовки
молоді до подружнього життя,
усвідомленого
батьківства
тощо

3.

роки

молоді
і
спорту
райдержадміністрації,
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міської
та сільських рад
Сприяння
1) створення та забезпечення 2017-2020 відділ з питань освіти,
активізації
роботи координаційних рад
роки
молоді і спорту, служба у
міської та
підтримки
сім’ї
та
справах
дітей
сільських рад функціонування груп взаємної
райдержадміністрації,
щодо
допомоги батьків у громадах.
центр соціальних служб
соціальної
для сім’ї, дітей та молоді
підтримки
райдержадміністрації,
сім’ї
виконавчі комітети міської
та
сільських
рад,
громадські організації (за
згодою)
2) проведення навчальних 2017-2020 відділ з питань освіти,
семінарів, тренінгів та інше
роки
молоді і спорту, служба у
для
працівників
щодо
справах
дітей
налагодження
роботи
з
райдержадміністрації,
сім’ями, що опинились в
обласний центр соціальних
складних
життєвих
служб для сім’ї, дітей та
обставинах та потребують
молоді
сторонньої допомоги
3) підтримка функціонування 2017-2020 відділ з питань освіти,
груп взаємодопомоги сімей.
роки
молоді
і
спорту
райдержадміністрації,
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міської
та
сільських
рад,
громадські організації (за
згодою)

(в межах
бюджетних
призначень)

інформаційних
матеріалів накладом
100 шт щороку

створення
координаційної
ради на місцях,

18,0

3,5

3,5

5,5

5,5

бюджети міста.
сіл, селища,

6,4

1,1

1,1

2,1

2,1

районний бюджет
(в межах
бюджетних
призначень)

12,4

2,1

2,1

4,1

4,1

проведення
не
менше 3 навчальних
заходів щороку

не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

охоплення
консультативними
послугами близько
50% діючих груп
взаємодопомоги

районний бюджет

4.

Забезпечення
належних
умов для
запобігання
насильству в
сім’ї,
жорстокому
поводженню
з дітьми

1)придбання та поширення 2017-2020 відділ з питань освіти, районний бюджет
книг, довідників, та інше з
роки
молоді і спорту,
(в межах
питань сімейної політики,
бюджетних
правового захисту сімей,
, служба у справах дітей
призначень)
дітей, жінок та чоловіків з
райдержадміністрації,
метою
запобігання
центр соціальних служб
насильству
в
сім’ї,
для сім’ї, дітей та молоді,
жорстокому поводженню з
виконавчі комітети міської
бюджети сіл,
дітьми
та сільських рад ,
селищ,
громадські організації (за
згодою)

38,0

2) проведення корекційної 2017-2020 відділ з питань освіти,
роботи з особами,
які
роки
молоді і спорту, служба у
вчинили насильство в сім’ї,
справах
дітей,
центр
та з жертвами домашнього
соціальних служб для сім’ї,
насильства
дітей та молоді, управління
Національної поліції в
Заліицькому районі (за
згодою),
виконавчі
комітети
міської
та
сільських рад

районний бюджет
(в межах
бюджетних
призначень)

38,0

3) проведення навчальних 2017-2020 Відділ з питань освіти,
семінарів, тренінгів тощо для
роки
молоді та спорту, служба у
спеціалістів, які здійснюють
справах
дітей
заходи у сфері запобігання
райдержадміністрації,
насильству в сім’ї
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді,
районне
управління
Національної
поліції
України в Заліщицькому
районі
(за
згодою),
громадські організації (за
згодою)

районний бюджет
(в межах
бюджетних
призначень)

15,2

8,0

8,0

2,8

8,0

11,0

11,0

8,0

11,0

11,0

2,8

4,8

4,8

придбання
книг,
довідників,
інформаційних
листівок, буклетів
накладом
у 2017 році –
50 шт;
у 2018 році –
50 шт;
у 2019 році –
50 шт;
у 2020 році –
50 шт;
залучення
до
проходження
корекційних
програм:
у 2017 році –
2осіб;
у 2018 році –
3 осіб;
у 2019 році –
3 осіб;
у 2020 році –
5осіб
проведення
1навчальних заходів
на рік; залучення
спеціалістів,
що
пройшли навчання:

4)
проведення 2017-2020 відділ з питань освіти,
просвітницьких заходів для
роки
молоді і спорту, служба у
осіб та сімей в яких існує
справах
дітей,
центр
загроза скоєння домашнього
соціальних служб для сім’ї,
насильства
з
метою
дітей та молоді, районне
зменшення рівня агресії та
управління Національної
кількості рецидивних проявів
поліції в Заліщицькому
насильницької поведінки
районі
(за згодою), виконавчі
комітети
міської
та
сільських рад
громадські організації (за
згодою)
5)
створення
кризового 2017-2018 відділ охорони здоров’я та
центру для жертв насильства
роки
цивільного
захисту
в сім’ї з метою надання
населення, відділ з питань
комплексу
медикоосвіти, молоді і спорту,
соціальних послуг, особам які
центр соціальних служб
постраждали від насильства в
для сім’ї, дітей та молоді,
сім’ї
виконавчі комітети міської
та сільських рад
громадські організації (за
згодою)

районний бюджет
(в межах
бюджетних
призначень)

9,3

1,1

1,1

3,0

4,1

не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

6)
створення
умов
та 2019-2020 відділ охорони здоров’я та
забезпечення
роботи
роки
цивільного
захисту
кризового
центру
(за
населення, відділ з питань
наявності фінансування) для
освіти молоді і спорту ,
жертв насильства в сім’ї з
центр соціальних служб
метою надання комплексу
для сім’ї, дітей та молоді,
медико-соціальних
послуг
виконавчі комітети міської
особам, які постраждали від
та
сільських
рад
насильства в сім’ї
громадські організації (за
згодою)

районний бюджет
(в межах
бюджетних
призначень)

охоплення
просвітницькими
заходами:
у 2017 році –
20 осіб;
у 2018 році –
20 осіб.;
у 2019 році –
30 осіб;
у 2020 році –
30 осіб

здійснення
організаційних
заходів з створення
кризового центру з
метою забезпечення
реінтеграції
в
суспільство
та
надання
медикосоціальних послуг
жертвам
домашнього
насильства
створення у 2019
році
необхідних
умов у приміщенні
(проведення
ремонтних
робіт)
для функціонування
реабілітаційного
центру;
матеріальнотехнічне
забезпечення у 2020
році
кризового

5.

7)
надання
соціальних 2017-2020 відділ з питань освіти
послуг,
здійснення
роки
молоді і спорту, служба у
просвітницької
роботи,
справах дітей , центр
соціального супроводу сімей,
соціальних служб для сім’ї,
в яких виявлене насильство
дітей
та
молоді,
та жорстоке поводження з
райдержадміністрації,
дітьми
виконавчі комітети міських
рад ,
громадські організації (за
згодою)
8) забезпечення діяльності 2017-2020 відділ з питань освіти
гарячих
ліній
з
роки
молоді і спорту, служба у
консультування у випадках
справах
дітей
центр
насильства в сім’ї
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, управління
Національної поліції в
районі(за
згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
рад
міст
обласного
значення, ради об’єднаних
територіальних громад
Забезпечення 1)
проведення 2017-2020 відділ з питань освіти,
рівних прав
комунікативних,
роки
молоді і спорту, виконавчі
та
просвітницьких
кампаній,
комітети
міської
та
можливостей заходів,
спрямованих
на
сільських рад, громадські
жінок і
формування у суспільстві
організації (за згодою)
чоловіків
рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків, подолання
стереотипних уявлень про
роль чоловіка і жінки, рівного
розподілу обов’язків щодо
виховання дітей, недопущення
дискримінації за ознакою статі
та гендерного насильства

центру (за наявності
фінансування )
охоплення роботою
100% сімей, в яких
виявлено жорстоке
поводження
з
дітьми

не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

не потребує
фінансування

-

-

-

-

-

надання екстреної
соціальнопсихологічної
допомоги не менше
10 особам щороку

районний бюджет
(в межах
бюджетних
призначень)

6,0

1,0

1,0

2,0

2,0

проведення 1заходу
щороку;
залучення
до
запланованих
заходів близько 50
осіб щороку

2) висвітлення у засобах 2017-2020 відділ з питань освіти,
не потребує
масової інформації стану
роки
молоді і спорту громадські
фінансування
виконання в районі положень
організації (за згодою)
Конвенції ООН про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо
жінок, викорінення насильства
у ставленні до жінок та дітей
Разом за Програмою

-

-

-

-

-

412,40

81,1

81,1

122,1

128,1

Районний бюджет

406

80

80

120

126

кошти з інших джерел

6,4

1,1

1,1

2,1

2,1

розміщення
інформаційних
матеріалів на сайті
Заліщицької
адміністрації та у
місцевій газеті

7. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координація і контроль за ходом виконання заходів, передбачених
Програмою, доручається відділу з питань освіти, молоді і спорту районної
державної адміністрації.
Виконавці, зазначені у Програмі, до 5 січня упродовж терміну
реалізації інформують відділ відділу з питань освіти, молоді і спорту
райдержадміністрації про хід реалізації заходів.

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

П.М.МИРОНЧУК

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 24 травня 2017 року

м.Заліщики

№ 235

Про виконання рішення районної ради від 29.02.2012 року
№ 202 «Про районну програму підтримки та розвитку
сільських клубних закладів на період 2012-2016 років»
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», 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 та президії районної ради, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Інформацію начальника відділу культури національностей та релігій
районної державної адміністрації Безушко О.М. про виконання рішення
районної ради від 29.02.2012 року №202 « Про районну програму підтримки
та розвитку сільських клубних закладів на період 2012-2016 років», взяти до
відома.
2. Відмітити, що виконавцями, вказаними в програмі, проводилась
робота щодо підтримки та розвитку клубних закладів в 2012-2016 роках.
3. Запропонувати районній державній адміністрації спільно з іншими
виконавцями забезпечити контроль за проведення реконструкцій та ремонтів
приміщень сільських клубних закладів, забезпечення опалення закладів в
осінньо-зимовий період.
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, вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 24 травня 2017 року

м.Заліщики

№ 236

Про виконання рішення районної ради від 28.12.2012 року
№ 302 «Про районну програму профілактики, діагностики
та лікування вірусних гепатитів В та С на 2012-2016 роки»
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», 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 та президії районної ради, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Інформацію головного лікаря Заліщицької ЦКРЛ Оскоріпа В.М. про
виконання рішення районної ради від 28.12.2012 року №302 «Про районну
програму профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В та С
на 2012-2016 роки», взяти до відома.

Голова районної ради

І.П. ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 24 травня 2017 року

м.Заліщики

№ 237

Про надання дозволу Заліщицькій ЦКРЛ
на встановлення плати за послуги у сфері
охорони здоров’я
Відповідно до частини 7 статті 18 Закону України «Основи законодавства
України про охорону здоровя», постанови Кабінету Міністрів України від 17
вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які
надаються в державних і комунальних закладах охорони здоровя та вищих
медичних навчальних закладах», розглянувши клопотання Заліщицької
центральної комунальної районної лікарні від 05.04.2017 року № 01.5-03/515/1,
враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів та власності і з питань освіти,
охорони здоровя, культури, туризму, сімї, молоді, спорту, соціального захисту
населення, духовності, свободи слова та інформації, керуючись частиною 2
статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
в и р і ш и л а:
1.Затвердити розпорядження голови районної ради № 24-од
від
10.04.2017 року «Про надання дозволу Заліщицькій ЦКРЛ на встановлення
плати за послуги у сфері охорони здоров’я».
2. Вважати такими, що втратили чинність рішення районної ради :
- від 15.12.2015 № 20 «Про затвердження переліку розцінок на
зубопротезування та тарифів на платні послуги, які надаються Заліщицькою
центральною комунальною районною лікарнею.
- від 07.03. 2017 р № 217 «Про затвердження переліку платних послуг та
тарифів на них, які надаються Заліщицькою центральною комунальною
районною лікарнею»
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради питань освіти, охорони здоровя, культури, туризму, сімї, молоді,
спорту, соціального захисту населення, духовності, свободи слова та інформації.

Голова районної ради

І.П.ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 24 травня 2017 року

м.Заліщики

№ 238

Про надання погодження на отримання
спеціального дозволуна користування надрами
у Ворвулинському родовищі пісків
Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю
«Заліщики-Надра», відповідно до ст. 10 Кодексу України «Про надра», ст. 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії районної ради з питань агропромислового
комплексу, земельних відносин, екології та охорони навколишнього
природного середовища, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Погодити отримання спеціального дозволу на користування надрами
для Товариства з обмеженою відповідальністю «Заліщики-Надра» з метою
видобування піску в Ворвулинському родовищі пісків, яке знаходиться за
межами с. Ворвулинці на території Ворвулинської сільської ради
Заліщицького району.
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, вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 24 травня 2017 року

м.Заліщики

№ 239

Про надання дозволу на передачу в оренду приміщення
в будівлі ЗОШ І-ІІ ступенів с. Устечко
З метою економного використання нерухомого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району,
збільшення надходжень до районного бюджету , розглянувши погодження
відділу з питань освіти , молоді і спорту Заліщицької районної державної
адміністрації від 11 травня 2017 року № 132 щодо надання в оренду
приміщення загальною площею 22.5 м. кв. в будівлі ЗОШ І-ІІ ступенів с.
Устечко для влаштування стоматологічного кабінету, керуючись статтями
43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 2
Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,
враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів та власності від 23 травня 2017
року, районна рада
в и р і ш и л а:
1.Надати дозвіл на передачу в оренду приміщення загальною площею
22.5 м. кв., яке знаходиться на першому поверсі будівлі ЗОШ І-ІІ ступенів та
розташоване в с. Устечко Заліщицького району для влаштування
стоматологічного кабінету строком на 5 років.
2.Доручити виконавчому апарату районної ради оголосити конкурс на
право оренди названого приміщення.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету,
фінансів та власності.
Голова районної ради

І.П.ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 24 травня 2017 року

м.Заліщики

№ 240

Про надання дозволу на передачу в користування
ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Кошилівці приміщення, що знаходиться
в будівлі Попівецької АЗПСМ
Розглянувши клопотання відділу з питань освіти, молоді і спорту
Заліщицької районної державної адміністрації від 11.05.2017р № 131 та ЗОШ
І-ІІІ ступенів с. Кошилівці від 30.03.2017 року, керуючись пунктом 5 статті
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони
здоров’я, культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту
населення, духовності, свободи слова та інформації, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Комунальному закладу «Заліщицький районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» передати в користування ЗОШ І-ІІІ ступенів
с. Кошилівці приміщення загальною площею 40 м. кв. в будівлі Попівецької
амбулаторії загальної практики сімейної медицини, яке знаходиться на
першому поверсі та розташоване в с. Кошилівці .
2. Керівникам установ, зазначених в пункті 1 цього рішення, передачу
приміщення оформити актом приймання – передачі згідно з вимогами
діючого
законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради Лопушняка В.Ф.
Голова районної ради

І.П.ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 24 травня 2017 року

м.Заліщики

№ 241

Про прийняття майна до спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району
Керуючись статтями 43, 60, Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Законом України «Про передачу об’єктів права
державної та комунальної власності”, враховуючи рішення Тернопільської
обласної ради від 04 листопада 2016 № 352 "Про безоплатну передачу
приміщення будівлі підприємства Тернопільської обласної ради «Заліщицька
районна друкарня» із спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Тернопільської області до спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Заліщицького району» , висновки постійної комісії районної
ради з питань соціально-економічного розвитку,бюджету, фінансів та
власності від 23 травня 2017 року, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Прийняти зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Тернопільської області до спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Заліщицького району приміщення будівлі підприємства
Тернопільської обласної ради «Заліщицька районна друкарня» (вул. І.Франка
№6 м.Заліщики Тернопільської області).
2. Визначити Заліщицьку районну раду органом, уповноваженим
управляти майном.
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, вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 24 травня 2017 року

м.Заліщики

№ 242

Про районну програму забезпечення
учасників АТО та членів їх сімей житлом
у 2017-2021 роках.
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», на підставі звернення громадської організації «Спілка
учасників антитерористичної операції Дністровий вал» від
2017р ,
враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти,
охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, сімї, молоді, спорту,
соціального захисту населення, духовності, свободи слова та інформації і з
питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та власності,
районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити районну програму забезпечення учасників АТО та членів їх
сімей житлом у 2017-2021 роках (додається).
2. Рекомендувати районній державній адміністрації, міській, селищним,
сільським радам при формуванні бюджетів на відповідні роки передбачити
кошти на фінансування витрат з реалізації заходів Програми.
3. Контроль за виконанням рішення доручити постійним комісіям
районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, освіти, культури, туризму,
сімї, молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності, свободи
слова та інформації і з питань соціально-економічного розвитку, бюджету,
фінансів та власності.
Голова районної ради

І.П.ДРОЗД

Додаток
до рішення районної ради
від 24.05.2017 р. №242
Районна програма
забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом
у 2017 – 2021 роках
1. Паспорт програми
1.

Ініціатор розроблення
програми

2.

Розробник програми

3.
4.

Співрозробники програми
Відповідальний
виконавець програми

5.

Учасники програми

6.
1)

7.

8.

1)

Заліщицька районна рада, громадська
організація
«Спілка
учасників
Антитерористичної операції Дністровський
вал»
Заліщицька районна рада
Заліщицька районна рада

Громадська організація «Спілка учасників
Антитерористичної операції Дністровський
вал»,сільські, селищна та міська ради,
Заліщицька районна рада
Термін реалізації програми 2017 – 2021 роки
етапи виконання програми
(для довгострокових
програм)
Перелік місцевих
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, всього,
у тому числі:
коштів районного
бюджету

І – 2017-2021 роки

Районний бюджет, місцеві бюджети (сільські,
селищна та міська ), та інші джерела.

2 000 000 гривень

1 500 000 гривень

2)

коштів інших
джерел

500 0 гривень

2. Загальна характеристика Програми
Програма забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом (далі
- Програма) спрямована на поступове, соціально ефективне та виважене
розв’язання
гострої
проблеми
забезпечення
житлом
учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей у спосіб безоплатного
надання житла та/або пільгового житлового кредитування.
Програму
сформовано
за
принципом
спільної
суспільної
відповідальності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування , а
також безпосередньо учасників АТО та членів їх сімей.
Програму забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей
розроблено з урахуванням даних про чисельність, які перебувають на
квартирному обліку, і прогнозних розрахунків обсягів потреби в загальній
площі житла, а також у бюджетних коштах та коштах інших не заборонених
законодавством джерел.
Даною програмою закладаються найбільш сприятливі умови для
отримання кредиту учасниками АТО та членами їх сімей, а саме:
- Відшкодування відсоткової ставки за користування
кредитом у
національній валюті таким чином, щоб для учасників АТО чи членів їх
сімей вона становила не більше 6 відсотків річних від суми
зобов’язань за кредитом;
- на перший внесок позичальнику за рахунок бюджетних джерел
надається безповоротна фінансова допомога на оплату першого внеску
у розмірі 20 % вартості житла.
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Враховуючи потребу адаптації громадян, демобілізованих із зони АТО,
та членів їх сімей, більшість з них не мають можливості забезпечити себе та
свої сім'ї житлом без бюджетної підтримки. Тому проблема забезпечення
учасників АТО та їх сімей житлом стоїть дуже гостро.
Останніми роками значно скоротились обсяги надання житла
військовослужбовцям та працівникам правоохоронних органів, за
обставинами, які склались в державі військовослужбовці та працівники
правоохоронних органів стали учасникам АТО, при цьому велика частина їх
потребує житла або поліпшення житлових умов. Важливе значення у
питаннях забезпечення житлом громадян набувають цільові державні
програми, такі як Державна цільова соціально-економічна програма
будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки.

Водночас, фінансування з державного бюджету є недостатнім для
розв’язання найближчим часом житлової проблеми для учасників АТО та
членів їх сімей, що вимагає підтримки на місцевому рівні.
3.Визначення мети Програми
Метою Програми є сприяння вирішенню житлових проблем,
підвищення соціального захисту та адаптації учасників АТО та членів їх
сімей в Заліщицькому районі.
4. Фінансування Програми
Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів районного
бюджету, бюджетів місцевих рад району. Щорічний обсяг видатків з
місцевих бюджетів, необхідних для реалізації Програми, визначається
відповідно до наданих розрахунків виконавцем Програми в межах
кошторисних розрахунків.
Ресурсне забезпечення Програми – 2 млн. грн.
Прогнозні обсяги фінансування наведено в таблиці:
тис. грн.
Усього
Обсяги
коштів,
2017 2018 2019 2020 2021 витрат
на
які пропонується залучити
рік
рік
рік
рік
рік
виконання
на виконання Програми
Програми
400
400
400
400
Усього, в т.ч. (тис.грн.)
400
2 000 000
Районні бюджети
300
300
300
300
300
1 500 000
Місцеві бюджети
100
100
100
100
100
500 000
(сільські,селищні та міські )
Інші джерела
5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
Вирішення проблеми забезпечення учасників АТО та їх сімей можливе
за умови підтримки на місцевому рівні реалізації даної Програми, шляхом
співпраці між Тернопільською обласною радою, Тернопільською обласною
державною адміністрацією,
Заліщицькою районною державною
адміністрацією, Заліщицькою районною радою, сільськими, селищною і
міською радами Заліщицького району.
Виконавцем програми виступає Заліщицька районна рада та
громадська організація «Спілка учасників антитерористичної операції
Дністровський вал».
Механізм кредитування учасників АТО та їх сімей до Програми
визначається Положенням про порядок надання пільгових довготермінових
кредитів учасників АТО та членам їх сімей на будівництво і придбання
житла на території Заліщицького району, які надаються за рахунок коштів
районного бюджету (далі – Положення). Кредити також можуть надаватись
за рахунок державного бюджету, обласного бюджету та інших не

заборонених законодавством джерел, в тому числі за умовами
співфінансування.
Кредит за даною Програмою надається учасникам АТО та їх сім'ям, які
зареєстровані і проживають на території Заліщицького району
Тернопільської області, на будівництво і придбання житла.
На підставі укладеної угоди між головним розпорядником
бюджетних коштів (Заліщицька районна рада) і головним виконавцем
Програми кошти, передбачені у місцевих бюджетах на реалізацію
Програми, перераховуються для надання кредиту відповідно до
Положення та відповідно до чинного законодавства.
До основних функцій Головного розпорядника коштів входить:
- формування на базі черги потенційних одержувачів кредиту;
- укладання з визначеними одержувачами кредиту відповідних
кредитних договорів, виступаючи їх стороною;
- акумулювання коштів, сформованих за рахунок цільових надходжень з
обласного, місцевих бюджетів та інших не заборонених
законодавством джерел в тому числі за умовами співфінансування і
спрямування їх на будівництво і придбання житла;
- контроль фінансування будівельних робіт;
- розприділення житла;
- контроль за поверненням кредитів згідно з укладеними
договорами.
У свою чергу районна рада:
- щороку в період дії Програми, передбачає та виділяє з районного
бюджету Головному розпоряднику кошти, передбачені для надання
довгострокових житлових кредитів учасникам АТО та членам їх сімей;
- сприяє виділенню земельних ділянок для будівництва житла та об'єктів
соціально-побутового призначення для учасників АТО та їх сімей;
- узгоджує проект об’єкта будівництва.
Програма розрахована на період з 2017 по 2021 (2018-2022) роки.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
Заліщицького районного бюджету на умовах співфінансування з
обласного бюджету в розмірі 10 відсотків.
6. Очікувані результати та ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу забезпечити житлом учасників АТО
та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконавець програми щокварталу до 20 числа місяця наступного за
звітним подає головному розпоряднику бюджетних коштів інформацію про
стан виконання Програми.

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

П.М.МИРОНЧУК

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 24 травня 2017 року

м.Заліщики

№ 243

Про надання дозволу комунальному закладу «Заліщицький районний
центр первинної медико-санітарної допомоги» Заліщицької районної
ради на списання будівель шляхом їх ліквідації
Розглянувши звернення головного лікаря комунального закладу
«Заліщицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Заліщицької районної ради щодо надання дозволу на списання будівлі
амбулаторії, приміщення житлового будинку та приміщення дерев’яного
туалету, які знаходяться на балансі амбулаторії загальної практики сімейної
медицини, що розташовані у селі Попівці Заліщицького району , відповідно
до Положення про порядок списання майна з балансів районних
комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній
власності територіальних громад сіл, селища, міста району, затвердженого
рішенням Заліщицької районної ради від 04 червня 2008 року № 227,
керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи висновки 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 комунальному закладу «Заліщицький районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» Заліщицької районної ради на
списання:
1.1.глинобитної будівлі старої амбулаторії, яка розташована за
адресою: Тернопільська область, Заліщицький район, с. Попівці, та є
спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького
району, 1920 року побудови, первісною балансовою вартістю 40652,00 грн.,
нарахованою амортизацією 100 відсотків шляхом її ліквідації;
1.2.приміщення глинобитного житлового будинку, який розташований
за адресою: Тернопільська область, Заліщицький район, с. Попівці, та є
спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького

району, 1950 року побудови, первісною балансовою вартістю 8740.00грн.,
нарахованою амортизацією 100 відсотків шляхом його ліквідації;
1.3.приміщення деревяного туалету, який розташований у с. Попівці
Заліщицького району Тернопільської області, та є власністю територіальних
громад сіл, селища, міста Заліщицького району, 1962 року побудови,
первісною балансовою вартістю 1824.00грн., нарахованою амортизацією 100
відсотків шляхом його ліквідації.
2. Комунальному закладу «Заліщицький районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» Заліщицької районної ради списати та
демонтувати майно, вказане в п.1 цього рішення, відповідно до вимог
законодавства та Положення про порядок списання майна з балансів
районних комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у
спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького
району, затвердженого рішенням районної ради від 04 червня 2008 року
№ 227.
3. Після списання та демонтажу вищеназваних будівель подати на
розгляд районної ради проект рішення про виключення цих будівель з
переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
Заліщицького району.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ охорони
здоров’я та цивільного захисту населення Заліщицької районної державної
адміністрації, постійну комісію районної ради з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів та власності.

Голова районної ради

І.П.ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 24 травня 2017 року

м.Заліщики

№ 244

Про надання дозволу Товстенській районній комунальній лікарні на
списання медичної дороговартісної апаратури
Розглянувши звернення головного лікаря Товстенської районної
комунальної лікарні від 10 травня 2017 року № 45 щодо надання дозволу на
списання дороговартісної медичної апаратури, яка знаходяться на балансі
лікарні, відповідно до Положення про порядок списання майна з балансів
районних комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у
спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району,
затвердженого рішенням Заліщицької районної ради від 04 червня 2008 року
№227, враховуючи технічний висновок приватного підприємства
Медтехніка-Сервіс та висновки постійної комісії районної ради з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та власності,
керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
в и р і ш и л а:
1. Надати дозвіл Товстенській районній комунальній лікарні на
списання:
1.1. Ультразвукового діагностичного комплексу «Ехомоскоп- ЕГСЕПК», первісною балансовою вартістю 120008 ( сто двадцять тисяч вісім),00
грн., нарахованою амортизацією 100 відсотків;
1.2. Апарату «Наркон-3М», первісною балансовою вартістю 7932 ( сім
тисяч девятсот тридцять дві).00грн., нарахованою амортизацією 100
відсотків;
2. Товстенській районній комунальній лікарні списати та демонтувати
медичну апаратуру, вказану в пункті 1 цього рішення, відповідно до вимог
законодавства та Положення про порядок списання майна з балансів
районних комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у

спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького
району, затвердженого рішенням районної ради від 04 червня 2008 року
№ 227.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ охорони
здоров’я та цивільного захисту населення Заліщицької районної державної
адміністрації, постійну комісію районної ради з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів та власності.

Голова районної ради

І.П.ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 24 травня 2017 року

м.Заліщики

№ 245

Про призначення Тракало О. Й. директором
комунальної установи «Заліщицька районна централізована
бібліотечна система»
Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
рекомендацій і висновків
постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони здоровя, культури,
туризму, сімї, молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності,
свободи слова та інформації від 23 травня 2017 року, районна рада
в и р і ш и л а:
1.Призначити Тракало Ольгу Йосипівну на посаду директора
комунальної установи «Заліщицька районна централізована бібліотечна
система».
2.Звільнити Тракало Ольгу Йосипівну з посади директора
комунального підприємства «Заліщицька районна централізована бібліотечна
система».
3.Директору
комунальної
установи
«Заліщицька
районна
централізована бібліотечна система» (Тракало О.Й.) провести державну
реєстрацію комунальної установи «Заліщицька районна централізована
бібліотечна система.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань освіти, охорони здоровя, культури, туризму,
сімї, молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності, свободи
слова та інформації.
Голова районної ради

І.П.ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 24 травня 2017 року

м.Заліщики

№ 246

Про продовження строку дії договору
оренди від 30.11.2011року № 16/18
Відповідно до статей 43,60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна», розглянувши заяву фізичної особипідприємця Михайліва Ярослава Миколайовича від 11.05.2017року про
продовження терміну дії договору оренди приміщення в будівлі поліклініки
Заліщицької центральної комунальної районної лікарні, враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів та власності, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна, що
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
Заліщицького району від 30.12.2011року № 16/18, укладеного між
Заліщицькою районною радою та фізичною особою – підприємцем
Михайлівим Ярославом Миколайовичем по 31 грудня 2027року.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів
та власності.

Голова районної ради

І.П.ДРОЗД

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 24 травня 2017 року

м.Заліщики

№ 247

Про реорганізацію ЗОШ І-ІІ ст. с.Мишків

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №778, Цивільного
кодексу України, на підставі подання відділу з питань освіти Заліщицької
районної державної адміністрації від 27 березня 2017 р. №93 щодо
реорганізації (шляхом пониження ступеня) ЗОШ І-ІІ ступенів у ЗОШ І
ступеня с.Мишків, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії
районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, сім’ї,
молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності, свободи слова та
інформації, районна рада
в и р і ш и л а:
1.Перетворити загальноосвітню школу І-ІІ ступенів (шляхом пониження
ступеня) в ЗОШ І ступеня с. Мишків до 01 вересня 2017 року.
2.Заліщицькій райдержадміністрації утворити комісію з реорганізації
(шляхом пониження ступеня) загальноосвітньої школи згідно додатку.
2.1.Встановити строки заявлених вимог кредиторів протягом двох місяців
з дати офіційного оприлюднення повідомлення про ліквідацію юридичних
осіб.
2.2.Комісії забезпечити повідомлення штатних працівників ЗОШ І-II
ступенів с. Мишків про реорганізацію (шляхом пониження ступеня) закладу
освіти, проведення інвентаризації, складення відповідних актів.
3.Рекомендувати відділу з питань освіти районної державної адміністрації
(Підгребя Н.М.):
3.1.Забезпечити реалізацію комплексу заходів зі зниження ступеня ЗОШ ІІІ ступенів с. Мишків

3.2.Сприяти поданню на затвердження районної ради і на державну
реєстрацію Статуту у новій редакції.
3.3.Забезпечити підвезення учнів з села Мишків до школи у село
Блищанка і в зворотньому напрямку.
4.Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії
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 24.05.2017 р. № 247
СКЛАД
комісії з реорганізації ЗОШ І-ІІ ступенів с. Мишків
Жук Любов Михайлівна

- директор ЗОШ І-ІІ ступенів с. Мишків;
голова комісії (за згодою );

Підгребя Надія Михайлівна

- завідувач відділу з питань освіти Заліщицької
районної державної адміністрації, заступник
голови комісії (за згодою);

Дембовська Катерина Ігорівна

- головний спеціаліст-юрист
централізованої групи відділу з питань
освіти з господарської діяльності, секретар
комісії;

Члени комісії:
Мирончук Павло Миколайович

Костів Дмитро Петрович –

Лучик Олександра Михайлівна

Возняк Сергій Олексійович

-керуючий справами виконавчого апарату
районної ради, голова постійної комісії
районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів та власності;
- головний бухгалтер централізованої бухгалтерії
відділу з питань освіти районної державної
адміністрації;
- начальник відділу по забезпеченню
управління обєктами спільної власності та
земельних відносин виконавчого апарату
районної ради;
- директор ЗОШ І-ІІ ступенів с. Блищанка.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

П.М.МИРОНЧУК

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 24 травня 2017 року

м.Заліщики

№ 248

Про реорганізацію Зеленогайської філії сш. I-IIIст.
ім.. О.Маковея м.Заліщики
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №778, Цивільного
кодексу України, на підставі подання відділу з питань освіти молоді і спорту
Заліщицької районної державної адміністрації від 28 квітня 2016 р. №158
щодо реорганізації (шляхом пониження ступеня) ЗОШ І-ІІ ступенів у ЗОШ
І ступенів с. Зелений Гай, враховуючи висновки та рекомендації постійної
комісії районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, туризму,
сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності, свободи
слова та інформації, районна рада
в и р і ш и л а:
1.Перетворити Зеленогайську філію спеціалізованої школи з поглибленим
1 -111 степенів ім. О. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних
технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики, яка виконує функцію
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (шляхом пониження ступеня) в ЗОШ І
ступеня до 01 вересня 2017 року.
2.Заліщицькій райдержадміністрації утворити комісію з реорганізації
(шляхом пониження ступеня) загальноосвітньої школи згідно додатку.
2.1.Комісії забезпечити повідомлення штатних працівників ЗОШ І-II
ступенів с. Зелений Гай про реорганізацію (шляхом пониження ступеня)
закладу освіти, проведення інвентаризації, складення відповідних актів.
3.Рекомендувати відділу з питань освіти молоді і спорту районної
державної адміністрації (Підгребя Н.М.):

3.1.Забезпечити реалізацію комплексу заходів зі зниження ступеня
Зеленогайської філії.
3.2. Сприяти затвердженню районною радою Положення у новій редакції.
3.3.Забезпечити підвезення учнів з села Зелений Гай до (опорного закладу)
спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня ім. О.Маковея з поглибленим вивчення
інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики і в
зворотньому напрямку.
4.Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії
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 24.05.2017 р. № 248
СКЛАД
комісії з реорганізації ЗОШ І-ІІ ступенів с. Зелений Гай
Бенев’ят Володимир Станіславович - директор спеціалізованої школи І-ІІІ
ступеня ім. О.Маковея з поглибленим
вивченням інформаційних технологій та
технологічних дисциплін м. Заліщики, голова
комісії (за згодою);
Підгребя Надія Михайлівна

Дембовська Катерина Ігорівна

- завідувач відділу з питань освіти Заліщицької
районної державної адміністрації, заступник
голови комісії (за згодою);
- головний спеціаліст-юрист
централізованої групи відділу з питань
освіти з господарської діяльності, секретар
комісії;

Члени комісії:
Мирончук Павло Миколайович

Костів Дмитро Петрович –

-керуючий справами виконавчого апарату
районної ради, голова постійної комісії
районної ради з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів та власності;
- головний бухгалтер централізованої бухгалтерії
відділу з питань освіти районної державної
адміністрації;

Лучик Олександра Михайлівна

- начальник відділу по забезпеченню
управління обєктами спільної власності та
земельних відносин виконавчого апарату
районної ради;

Шипітко Олександр Дмитрович

- директор ЗОШ І-ІІ ступенів с. Зелений Гай.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

П.М.МИРОНЧУК

УКРАЇНА
ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання, вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 24 травня 2017 року

м.Заліщики

№ 249

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 державної адміністрації,
які прийняті в міжсесійний період:
- № 226-од від 04.05.2017р. «Про виділення коштів»

Голова районної ради

І.П.ДРОЗД

