
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
позачергової V сесії Заліщицької районної ради 

сьомого скликання 
1.Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 28 січня 2015 
року №537 „Про районний бюджет на 2015 рік”. 
2.Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 25 грудня 
2015 року № 27 «Про районний бюджет на 2016 рік». 
3.Про встановлення вартості харчування в загальноосвітніх       
навчальних закладах Заліщицького району на 2016 рік. 
4.Про встановлення вартості харчування в дошкільних навчальних закладах 
Заліщицького району на 2016 рік. 
5.Про надання дозволу на передачу в оренду приміщення в будівлі ФАПу 
с.Бедриківці. 
6.Про план роботи Заліщицької районної ради YII скликання на 2016  рік. 
7.Різне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, позачергова п’ята сесія 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

    від  01 лютого  2016 року           м.Заліщики                     № 42 
 
Про встановлення вартості харчування  
в загальноосвітніх навчальних закладах 
Заліщицького району на 2016 рік 
 

Відповідно  до ст.25 Закону України «Про освіту», Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 
911-VIII, керуючись статтею 55,60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» районна рада 

вирішила: 
 

1. Встановити вартість одноразового харчування учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання за рахунок 
коштів районного бюджету у розмірі 6 грн. 60 коп. для :   

 
- учнів 1-4 класів; 
- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; 
- дітей, батьки яких є учасниками АТО; 
- дітей-інвалідів. 
 
2. Відділу з питань освіти Заліщицької районної державної 

адміністрації забезпечити організацію харчування дітей в 2016 році. 
 
3. Дане рішення вступає в дію з 01.01.2016 по 31.05.2016 р. 
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

 

Голова районної ради                                    І.П.ДРОЗД        

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, позачергова п’ята сесія 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

    від  01 лютого  2016 року           м.Заліщики                     № 43 
 
Про встановлення вартості харчування  
в дошкільних навчальних закладах 
Заліщицького району на 2016 рік 
 

Відповідно  ч.5 ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону 
України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких законодавчих актів» від 24.12.2015 № 911-VIII, керуючись статтею 
55,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада 

 
вирішила: 

 
1. Встановити вартість харчування дитини в день в дошкільних 

навчальних закладах з трьохразовим харчуванням у розмірі 12 грн., а з 
двохразовим – 9. 30 грн.:  

- 5.30 грн. з районного бюджету; 
- 4 грн. батьківська плата (43% з двохразовим); 
- 6.70 грн. батьківська плата (56% з трьохразовим). 
 2. Від плати за харчування дитини звільнюються: 
- батьки або особи, які їх заміняють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на 

кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня 
забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який 
щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для 
визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних 
і комунальних дошкільних навчальних закладах; 

- батьки - учасники АТО; 
- діти-інваліди; 
-  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; 
- 50% для багатодітних сімей. 



3. Збільшити витрати на харчування дітей  в літній період з 01 червня 
по 31 серпня 2016 року на 10 відсотків ( або одну гривню) для придбання 
свіжих овочів та фруктів. 

4. Відділу з питань освіти Заліщицької районної державної 
адміністрації забезпечити організацію харчування дітей в 2016 році. 

5.  Дане рішення вступає в дію з 01.01.2016 року. 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

 
 
 
 
 
 
 

Голова районної ради                                                                 І.П.ДРОЗД        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, позачергова п’ята сесія 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

    від  01 лютого  2016 року           м.Заліщики                     № 44 
 

Про надання дозволу на передачу в оренду  
приміщення в будівлі ФАПу с. Бедриківці 
 
 З метою економного використання нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад, сіл, селища, міста Заліщицького району, збільшення 
надходжень до районного бюджету, розглянувши клопотання  головного 
лікаря комунального закладу «Заліщицький районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги»,  відповідно до статей 43,60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 2 Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна», враховуючи висновок постійної 
комісії районної ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, 
фінансів та власності  від  01.02.2016 року, районна рада 

 
вирішила: 

 
1. Надати дозвіл на передачу  в оренду : 
- приміщення  в будівлі фельдшерсько-акушерського пункту 

комунального закладу «Заліщицький районний центр первинної медико-
санітарної допомоги» загальною площею 20.0 м. кв., що  розташоване у  
с.Бедриківці Заліщицького району для зайняття медичною (стоматологічною) 
діяльністю.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, 
фінансів та власності. 
 
 
 

 
Голова районної ради                           І.П.ДРОЗД        

 
 
 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, позачергова п’ята сесія 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

    від  01 лютого 2016 року           м.Заліщики                     № 45 
 
Про план роботи Заліщицької районної 
ради YII скликання на 2016 рік 
 
 

Керуючись п.1 частини 6 ст.43  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» районна рада 

 
вирішила: 

 
1. Затвердити план роботи Заліщицької районної ради YII 

скликання на 2016 рік згідно додатку. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію районної ради з питань законності, правової політики, 
регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів. 

 
 
 
 
 

 
Голова районної ради                                                                   І.П.ДРОЗД        
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 Затверджено 
                                                                         рішенням районної ради 

                                                                                 від 01 лютого 2016 року №45 
 

План роботи 
Заліщицької районної ради YII cкликання 

на 2016 рік 
 

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

 
І квартал 2016 року 

1. Про звіт щодо виконання програми соціально-економічного та 
культурного розвитку району за 2015 рік. 

Готують:  управління та відділи райдержадміністрації, в залежності від       
                   розподілу обов’язків, управління статистики у Заліщицькому   
                   районі, постійні комісії районної ради, виконавчий апарат  
                   районної ради. 
     

2. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку 
району на 2016 рік. 

Готують:  управління та відділи райдержадміністрації, в залежності від       
                   розподілу обов’язків, управління статистики у Заліщицькому   
                   районі, постійні комісії районної ради, виконавчий апарат  
                   районної ради. 
 
  3. Про звіт щодо виконання районного бюджету за 2015 рік. 

Готують: 

фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія 
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів та власності, виконавчий апарат районної 
ради. 
 

4. Про план роботи Заліщицької районної ради YII скликання на 
2016 рік. 

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

5. Про хід виконання районної програми соціального захисту дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які 
опинилися в складних життєвих обставинах за 2015 рік.  

Готують: служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчий 
апарат районної ради. 



IІ квартал 2016 року 
1. Про звіт щодо виконання  районного бюджету за І квартал 2016 року. 

Готують: 

фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія 
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів  та власності, виконавчий апарат районної 
ради. 
 

2. Про роботу відділу з питань освіти Заліщицької   
райдержадміністрації. 

Готують: 

відділ з питань освіти райдержадміністрації, постійна комісія 
районної ради з питань освіти, охорони здоров’я,культури, 
туризму, сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту населення, 
духовності, свободи слова та інформації, виконавчий апарат 
районної ради. 
 

3. Про стан виконання ремонтних робіт на автошляхах 
Заліщицького   району. 

Готують: 

Заліщицька ДЕД, постійна комісія районної ради з питань 
промислової політики, транспорту, зв’язку, інвестицій, 
будівництва, архітектури, підприємництва, торгівлі, 
побутового обслуговування, зовнішньо-економічної діяльності 
та захисту прав споживачів, виконавчий апарат районної ради. 
 

4. Про виконання рішення районної ради №356 від 23.04.2012 року    
«Про регіональну програму протидії організованій злочинності, 
корупції та тероризму на 2013-2015 роки». 

Готують:     Заліщицьке відділення поліції Чортківського відділу поліції    
                      головного управління Національної поліції в Тернопільській    
                      області, постійна комісія районної ради з питань законності,  
                      правової політики, регламенту, депутатської діяльності та  
                      забезпечення діяльності депутатів, виконавчий апарат районної  
                      ради. 
 

5. Про роботу комунальної установи «Заліщицький районний  
трудовий архів». 

Готують:     КУ «Заліщицький районний трудовий архів», виконавчий    
                      апарат районної ради. 
 

6. Про виконання рішення районної ради від 25.12.2015 року № 293 
«Про забезпечення району електроенергією та стан вуличного 
освітлення». 

Готують:     Заліщицький РЕМ, виконавчий апарат районної ради. 



ІІІ квартал 2016 року 
 

1. Про звіт щодо виконання районного бюджету за І півріччя 2016 
року. 

Готують: 

фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія 
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів та власності, виконавчий апарат районної 
ради. 
 

2. Про звіт керівника комунальної установи «Територіальний центр    
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Заліщицького району». 

Готують: 

КУ «Територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Заліщицького району», постійна 
комісія районої ради з питань освіти, охорони здоров’я, 
культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту, соціального захисту 
населення, духовності, свободи слова та інформації , 
виконавчий апарат районної ради. 
 

3. Про виконання рішення районної ради №149 від 02.11.2011 року    
«Про програму «Молодь Заліщанщини» на 2011-2015 роки». 

Готують: 

відділ у справах молоді і спорту райдержадміністрації, 
постійна комісія районої ради з питань освіти, охорони 
здоров’я, культури, туризму, сім’ї, молоді, спорту, соціального 
захисту населення, духовності, свободи слова та інформації , 
виконавчий апарат районної ради. 
   

     4. Про готовність бюджетних установ району до роботи в осінньо-  
         зимовий період 2016-2017 років. 

Готують: 
   управління та відділи райдержадміністрації, в залежності від       
   розподілу обов’язків, виконавчий апарат  районної ради. 
 

5. Про хід виконання комплексної програми розвитку    
        агропромислового комплексу Заліщицького району на 2012-2015  
        роки. 

Готують:     

управління з питань агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, постійна комісія районної ради з питань 
агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та 
охорони навколишнього природного середовища, виконавчий 
апарат районної ради. 
 
 



ІV квартал 2016 року 
 

1. Про звіт щодо виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року. 

Готують: 

фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія 
районної ради з питань соціально-економічного розвитку, 
бюджету , фінансів та власності , виконавчий апарат районної 
ради. 
 

2. Про районний бюджет на 2017 рік.  

Готують: 

фінансове управління райдержадміністрації, постійна комісія 
районної ради з питань соціально-економічног розвитку, 
бюджету, фінансів та власності, виконавчий апарат районної 
ради. 
 

3. Про хід виконання комплексної програми забезпечення пожежної та 
техногенної  безпеки у Заліщицькому районі на період 2011-2015 років. 

Готують: 
 

Заліщицький районний відділ управління державної служби 
України з надзвичайних ситуацій Тернопільської області, 
виконавчий апарат районної ради. 

 
4. Про роботу комунального закладу «Дитяча юнацька спортивна 

школа». 

Готують: відділ у справах молоді і спорту райдержадміністрації,  
КЗ ДЮСШ, виконавчий апарат районної ради. 

 
ІІ. Питання для розгляду на засіданнях президії районної ради 

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

 
Перед проведенням кожної сесії районної 
ради (при необхідності). 
 

IІІ. Питання, пов’язані з депутатською діяльністю, 
виконанням депутатських повноважень 

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

 
Раз у квартал. 
Голови постійних комісій, 
виконавчий апарат районної ради. 

2. Узагальнення пропозицій і зауважень виборців, висловлених під час 
проведення «Єдиного дня депутата» у виборчих округах, доведення їх до 
виконавців для реалізації та інформування депутатів про вжиті заходи. 

 Постійно, при їх поступленні. 



Виконавчий апарат районної ради. 
 

3. Узагальнення протокольних доручень голови районної ради і доведення їх 
до виконавців для вжиття заходів. 

 
Постійно, при їх поступленні. 
Виконавчий апарат районної ради. 

4. Навчання депутатів. 

 
Щоквартально. 
Виконавчий апарат районної ради. 

5. Узагальнення пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях 
районної ради, доведення їх до виконавців для вжиття заходів щодо 
реалізації та інформування депутатів. 

 
При їх поступленні після проведення 
кожної сесії. 
Виконавчий апарат районної ради. 

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

 

При їх поступленні, після проведення 
кожної сесії. 
Виконавчий апарат районної ради. 

7. Організація висвітлення роботи районної ради та її депутатів в засобах 
масової інформації та на офіційному сайті районної ради. 

 

Постійно протягом 2016 року. 
Виконавчий апарат районної ради спільно 
із засобами масової інформації. 
 

ІV. Питання щодо реалізації угоди 
між районною радою та міською, селищною, сільськими 

радами  
 

1. Наради-семінари з головами, секретарями, спеціалістами рад з метою 
вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування 

 
Щоквартально. 
Виконавчий апарат районної ради спільно з 
райдержадміністрацією. 

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

Протягом 2016 року. 
Виконавчий апарат районної ради. 

Заступник керуючого справами- 
начальник відділу організаційної 
та кадрової роботи виконавчого 
апарату районної ради                                                              М.В.Максимець 
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