
 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

VІІІ сесії Заліщицької районної ради 

сьомого скликання 

 

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

2.Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року 

№ 27 «Про районний бюджет на 2016 рік». 

3.Про реформування друкованого засобу масової інформації та  комунального 

підприємства «Редакція районної газети «Колос». 

4. Про реорганізацію ЗОШ І-ІІІ ступенів села Устечко Заліщицького району. 

5. Про реорганізацію ЗОШ І-ІІ ступенів села Мишків Заліщицького району. 

6. Про реорганізацію ЗОШ І-ІІ ступенів села Зелений Гай Заліщицького району. 

7.Про тимчасове призупинення діяльності ЗОШ І ступеня села Харитонівці 

Заліщицького району. 

8.Про надання дозволу на тимчасове призупинення роботи дошкільних навчальних  

закладів  району. 

9.Про збереження ставки лаборанта інформатики в Синьківській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

10.Про дострокове розірвання договорів оренди нерухомого майна. 

11.Про надання дозволу на оренду  автогаражів. 

12. Про надання дозволу на оренду нежитлового приміщення. 

13.Про затвердження Порядку використання коштів районного бюджету, що 

надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва.    

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

15.Про внесення змін до статуту Заліщицької центральної комунальної районної 

лікарні. 

16. Про внесення змін до Регламенту Заліщицької районної ради. 

17.Про затвердження списку присяжних Заліщицького районного суду 

Тернопільської області. 

18.Про звільнення від  сплати ТзОВ «Заліщицький консервний завод» за передачу 

архівних документів у КУ «Заліщицький районний трудовий   архів». 

19.Про звернення Тернопільської Єпархії УАПЦ щодо вилучення земельної  

ділянки для обслуговування Руїн Палацу 17-19 століття.   

20. Про внесення змін до районної програми підтримки осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції та членів сімей загиблих під час проведення 

антитерористичної операції, на 2015-2019 роки. 

21.Про внесення змін до рішення районної ради  від 25 лютого 2016 року №51 

«Про комплексну програму розвитку агропромислового комплексу 

Заліщицького району на 2016-2020 роки». 

22.Про програму  забезпечення функціонування центру надання адміністративних 

послуг райдержадміністрації на 2016- 2017 роки. 

23.Про програму стимулювання населення Заліщицького району щодо 

ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на  

    2015-2018 роки. 



 

 

 

 

24.Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності для 

подальшого продажу права оренди на неї на земельних торгах строком на 7 

років, площею 16,1035 га, на території Городоцької сільської ради Заліщицького 

району Тернопільської області. 

25.Про внесення змін до рішення районної ради від 08.10.2015 року № 636. 

26.Про надання дозволу на розміщення стаціонарної малої архітектурної форми. 

27.Про надання дозволу на розміщення обладнання мобільного зв’язку. 

28.Про затвердження Правил утримання домашніх тварин у Заліщицькому районі. 

29.Про введення в члени президії представника від депутатської фракції. 

30. Різне. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 25 травня  2016 року           м.Заліщики                     № 80 

 

 Про реформування друкованого засобу масової 

 інформації та   комунального  підприємства   

«Редакція районної газети «КОЛОС» 

 

  Керуючись ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ч. 3 ст. 4 Закону України «Про реформування державних і 

комунальних друкованих засобів масової інформації», ст. ст. 8; 20; 21; 22 

Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», 

Цивільним та Господарським Кодексами України, беручи до уваги пропозиції 

трудового колективу комунального підприємства «Редакція газети «КОЛОС» 

від 21 березня 2016 року відносно способу реформування, враховуючи 

висновки постійних комісій районної ради з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів,  власності та з питань  законності, правової 

політики, регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів, 

районна рада  

в и р і ш и л а: 

 1. Вийти зі складу співзасновників друкованого засобу масової інформації  

та комунального підприємства «Редакція газети «КОЛОС» з перетворенням 

редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із 

збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної 

спрямованості друкованого засобу масової інформації. 

  2. Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і 

радіомовлення, інформаційній та видавничих сферах (Державному комітету 

телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку 

об’єктів реформування та  центральному органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової 

інформації (Міністерству юстиції України) та трудовому колективу редакції. 

  3.Укласти договір про зміну  складу співзасновників та збереження 

назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості 

друкованого засобу масової інформації з редакцією, після її перетворення, 

відповідно до вимог Закону України «Про реформування державних і  

комунальних друкованих засобів масової інформації» та вимог  цивільного 

законодавства України у суб’єкт господарювання. 



  

 

     4. Виконання функцій комісії з перетворення редакції комунального 

підприємства «Редакція районної газети «КОЛОС» покласти на головного 

редактора зазначеного комунального підприємства. Виконання функцій комісії 

з перетворення редакції розпочати після включення її до переліку друкованих 

засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на 

другому етапі. 

  5. Головному редактору комунального підприємства «Редакція районної 

газети «КОЛОС»  Дяків О.І. : 

  5.1. Після включення редакції до переліку друкованих засобів масової 

інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на другому етапі,  

провести процедуру реорганізації шляхом перетворення редакції з 

дотриманням вимог законодавства України. 

  5.2. У встановлений термін з дня прийняття рішення, повідомити 

державного реєстратора про реорганізацію юридичної особи шляхом їх 

перетворення та подати в установленому законодавством порядку, необхідні 

документи для внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів. 

  Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два 

місяці з дня прийняття цього рішення. 

  5.3. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного 

реєстру відповідних записів про перетворення редакції подати заяву про 

перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному 

Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». 

  5.4. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного 

реєстру відповідних записів про перетворення редакції, укласти договір на 

висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування у  друкованому засобі масової інформації з редакцією 

реформованого друкованого засобу масової інформації Заліщицької районної 

газети «КОЛОС». 

 5.5.Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного 

реєстру відповідних записів про перетворення редакції, укласти договір оренди 

приміщення, яке знаходиться за адресою – місто Заліщики, вул. Івана Франка, 

6, Тернопільська область, 48600, строком не менше як 15 років з розміром 

орендної плати, установленим для бюджетних організацій.  

 5.6. При наявності фінансової заборгованості співзасновника перед 

редакцією друкованого засобу масової інформації, подати на затвердження сесії 

районної ради пропозиції для виконання зобов’язань щодо сплати такої 

заборгованості із податків та обов’язкових платежів, заробітної плати та інших 

фінансових зобов’язань редакції відповідно до законодавства. 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

районної ради з питань  освіти, охорони здоровя, культури, туризму, сімї, 

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

інформації. 

  7. Дане рішення опублікувати у Заліщицькій районній газеті «КОЛОС» у 

місячний термін з дня його прийняття. 

 

Голова районної ради                                                         І.П.ДРОЗД 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня 2016 року           м.Заліщики                   № 81 

 

Про реорганізацію Устечківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Заліщицького району 

 

 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 28 квітня 2016 р. №158 щодо   

реорганізації (шляхом зниження  ступеня) Устечківської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 

ЗОШ І-ІІ ступенів с.Устечко, 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 Устечківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів (шляхом 

зниження ступеня) з 01 вересня 2016 року в ЗОШ І-ІІ ступенів с.Устечко. 

     2.Заліщицькій райдержадміністрації утворити комісію з  реорганізації 

(шляхом зниження 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 Устечківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів про  реорганізацію (шляхом зниження 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 

Устечківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 3.2.Сприяти внесенню змін до Статуту  реорганізованої школи та подання на 

затвердження районної ради і на державну реєстрацію змін до Статуту. 

 



 

 

 

 

3.3.Забезпечити підвезення учнів з села Устечко до школи у село Нирків 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 25.05.2016 р. № 81 

 

С К Л А Д 

комісії з  реорганізації Устечківської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

 

Підгребя Надія Михайлівна - завідувач відділу з питань освіти Заліщицької 

районної державної адміністрації, голова комісії 

(за згодою); 

 

Лилик Володимир Дмитрович - керівник апарату 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 -керуючий справами виконавчого апарату 

районної ради, голова постійної комісії районної 

ради з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та власності; 

 

Костів Дмитро Петрович –      - 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;   

 

Андрощук Надія Михайлівна - директор Устечківської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

                                                            

 

Стасюк Йосафат Степанович         - директор ЗОШ І-ІІІ ступенів села Нирків. 

                                                         

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                П.М.МИРОНЧУК 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня 2016 року           м.Заліщики                   № 82 

 

Про тимчасове призупинення діяльності ЗОШ І ступеня 

села Харитонівці Заліщицького району 

 

 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 28 квітня 2016 р. №158 щодо 

призупинення діяльності  загальноосвітньої школи І ступеня села Харитонівці у 

зв'язку з відсутністю наповнюваності класів у 2016-2017 навчальному році і 

відсутністю перспективи збільшення кількості дітей в наступні роки у даному 

населеному пункті, районна рада 

в и р і ш и л а: 

1.Тимчасово призупинити діяльність загальноосвітньої школи І ступеня 

села Харитонівці Заліщицького району  з 01 вересня 2016 року 

2.Заліщицькій райдержадміністрації утворити комісію з тимчасового 

призупинення діяльності ЗОШ І ступеня села Харитонівці згідно додатку. 

2.1.Комісії з тимчасового призупинення діяльності школи забезпечити 

повідомлення штатних працівників про призупинення діяльності школи, 

проведення інвентаризації,  складення відповідних актів. 

3.Рекомендувати відділу з питань освіти районної державної адміністрації 

(Підгребя Н.М.): 

3.1.Забезпечити реалізацію комплексу заходів з тимчасового 

призупинення діяльності ЗОШ І ступеня села Харитонівці. 

3.2.Передати на баланс Угриньківської сільської ради будівлю школи І 

ступеня села Харитонівці. 

3.3.Забезпечити підвезення учнів з села Харитонівці до школи у село 

Угриньківці 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 25.05.2016 р. №82 

 

С К Л А Д 

комісії з тимчасового призупинення діяльності школи І ступеня села 

Харитонівці 

 

Підгребя Надія Михайлівна  - завідувач відділу з питань освіти    

                                                               Заліщицької районної державної  

                                                               адміністрації, голова комісії (за згодою); 

 

Лилик Володимир Дмитрович - керівник апарату 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 - керуючий справами виконавчого апарату  

                                                               районної ради, голова постійної комісії  

                                                               районної ради з питань соціально- 

                                                              економічного розвитку, бюджету, фінансів  

                                                              та власності; 

 

Костів Дмитро Петрович         - 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; 

 

Миронюк Галина Степанівна          - директор ЗОШ І ступеня с.Харитонівці. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                         П.М.МИРОНЧУК   

 

 

 

 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  25  травня  2016 року           м.Заліщики                   № 83              

 

Про надання дозволу на тимчасове призупинення 

роботи дошкільних навчальних закладів району 

 

 Розглянувши клопотання відділу з питань освіти Заліщицької районної 

державної адміністрації від 16.05.2016 року №175 щодо призупинення 

діяльності  дошкільних навчальних закладів району для проведення у них 

поточних ремонтних робіт з метою забезпечення безперебійного їх 

функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, керуючись 

статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 

18, 38 Закону України «Про дошкільну освіту», враховуючи висновок 

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

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

свободи слова та інформації, районна рада 

 

                                                    в и р і ш и л а: 

 

 1. Призупинити роботу дошкільних навчальних закладів району з 01 

червня по 10 серпня 2016 року згідно графіків для проведення ремонтів. 

 2. Завідувачам дошкільних навчальних закладів району довести зміст 

даного рішення до працівників закладів та членів батьківських комітетів. 

 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, восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня 2016 року           м.Заліщики                   № 84 

 

Про збереження ставки лаборанта 

 інформатики в Синьківській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

      Розглянувши клопотання відділу з питань освіти  Заліщицької 

райдержадміністрації від 16.05.2016 року №174, керуючись Законами України 

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

Бюджетним кодексом України та рекомендаціями  постійних комісій районної 

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

спорту,  соціального захисту населення, духовності, свободи слова та 

інформації та   з  питань  соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів 

та власності.  районна рада  

 

                                                 в и р і ш и л а  : 

 

     1. Надати дозвіл відділу з питань освіти  Заліщицької райдержадміністрації 

на збереження ставки лаборанта інформатики в Синьківській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

     2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

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

спорту,  соціального захисту населення, духовності, свободи слова та 

інформації. 

 

 

 

 

     Голова районної ради                                                    І. П. ДРОЗД 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня  2016 року           м.Заліщики                     № 85 

 

Про дострокове розірвання  

договорів оренди нерухомого майна 

 

Розглянувши заяву Приватного підприємства «СВІТАНОК» за № 12 від 

06 травня 2016року щодо розірвання договорів оренди, керуючись статтею 291 

Господарського кодексу України, статтями 759 – 786 Цивільного кодексу 

України, статтею 26 Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», статтями 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи рішення постійної комісії районної ради  з питань 

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

рада   

                                                          в и р і ш и л а: 

 

1.  01 червня 2016 року достроково розірвати за згодою сторін договори 

оренди нерухомого майна – приміщень котелень і їх технологічного 

обладнання, які закріплені на праві господарського відання за відділом з питань 

освіти Заліщицької райдержадміністрації , орендовані згідно договорів оренди  

Приватним підприємством «СВІТАНОК»,  а саме: 

-Договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної спільної 

власності територіальної громади Заліщицької районної ради № 524 від 

30.07.2013року; 

-Договір оренди окремого індивідуально визначеного (крім нерухомого) 

майна, що належить до спільної власності територіальних  сіл, селища, міста 

Заліщицького району № 17-1т-о від 30.07.2013року; 

-Договір оренди індивідуально визначеного ( нерухомого або іншого) 

майна, що належить до спільної власності територіальних громад Заліщицького 

району № 6 від 01.07.2015року; 

-Договір оренди нерухомого майна спільної власності територіальних 

громад району № 22 від 03.02.2014року; 

 



 

 

-Договір оренди нерухомого майна спільної власності територіальних 

громад району № 21 від 03.02.2014року; 

-Договір оренди індивідуально визначеного ( нерухомого або іншого) 

майна, що належить до спільної власності територіальних громад Заліщицького 

району № 5 від 01.07.2015року; 

-Договір оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району №8/11 від 

29.12.2011року. 

2. Доручити відділу з питань освіти Заліщицької райдержадміністрації 

провести переговори з Приватним підприємством «СВІТАНОК» щодо умов 

викупу в останнього твердопаливних водогрійних котлів  ARS-400BM, ARS-

2501, що встановлені в приміщеннях котелень загальноосвітніх шкіл ІІ ступеня 

сіл Бедриківці і Дзвиняч та надати виконавчому апарату районної ради 

розрахунок додаткової  потреби у  коштах для здійснення опалення шкіл 

внаслідок розірвання договорів оренди приміщень котелень і їх технологічного 

обладнання.  

3. Доручити голові Заліщицької районної ради Дрозду І.П. підписати 

додаткову угоду про дострокове розірвання договорів оренди  – нерухомого 

майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища та 

міста Заліщицького району  укладену з Приватним підприємством 

«СВІТАНОК» та здійснити приймання-передачу у порядку встановленому 

чинним  законодавством. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

                                                                           Додаток  

до рішення районної ради 

від 25.05.2016 р. № 85 

 

 

ДОДАТКОВА УГОДА 

про розірвання Договорів оренди 

нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад 

сіл, селища та міста Заліщицького району Тернопільської області 

 

м.  Заліщики       01 червня 2016 року  

Ми, що нижче підписалися, Заліщицька районна рада Тернопільської 

області, код ЄДРПОУ 25780714, місцезнаходження якої: 48600, Тернопільська 

область, місто Заліщики, вулиця Ст. Бандери, буд. 15 «Б» (далі - 

Орендодавець) в особі голови ради ДРОЗДА ІВАНА ПЕТРОВИЧА, що діє 

на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї 

сторони»  та  

Приватне Підприємство «СВІТАНОК» код ЄДРПОУ 32166263 

місцезнаходження якого: Тернопільська  область, Заліщицький район, с. 

Дзвиняч, вул. Промислова, буд. 3 , (далі Орендар) в особі директора 

БОНДАРА ВІТАЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА, що діє на підставі Статуту, 

(в подальшому разом іменуються "Сторони", відповідно до ст. ст. 651, 653, 654 

Цивільного кодексу України, уклали цю Додаткову угоду про наступне: 

1.  Розірвати за угодою сторін такі договори оренди: 

-Договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної спільної 

власності територіальної громади Заліщицької районної ради № 524 від 

30.07.2013року; 

-Договір оренди окремого індивідуально визначеного (крім нерухомого) 

майна, що належить до спільної власності територіальних  сіл, селища, міста 

Заліщицького району № 17-1т-о від 30.07.2013року; 

-Договір оренди індивідуально визначеного ( нерухомого або іншого) 

майна, що належить до спільної власності територіальних громад Заліщицького 

району № 6 від 01.07.2015року; 

-Договір оренди нерухомого майна спільної власності територіальних 

громад району № 22 від 03.02.2014року; 

-Договір оренди нерухомого майна спільної власності територіальних 

громад району № 21 від 03.02.2014року; 



 

 

 

-Договір оренди індивідуально визначеного ( нерухомого або іншого) 

майна, що належить до спільної власності територіальних громад Заліщицького 

району № 5 від 01.07.2015року; 

-Договір оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селища,міста Заліщицького району №8/11 від 

29.12.2011року. 

2. Повернення об’єкта оренди здійснюється на підставі Акта прийому – 

передачі на протязі трьох робочих днів. 

3.  Сторони претензій одна до одної не мають. 

4. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту підписання її 

Сторонами та скріплення  печатками. 

5. З моменту набрання чинності цією Угодою зобов'язання Сторін, що виникли 

з Договору, припиняються і Сторони не вважають себе пов'язаними будь-якими 

правами та обов'язками, що виникли за Договором. 

6. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології 

українською мовою у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - 

по одному для кожної із Сторін.  

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН                                                                                 

Орендодавець: 

Заліщицька районна рада 

Тернопільської області  

код ЄДРПОУ 25780714 

48600, Тернопільська область, 

Заліщицький район, 

м. Заліщики, вул.С.Бандери,15Б              

Голова районної ради                                

 

_______________І.П.ДРОЗД 

Орендар: 

Приватне Підприємство СВІТАНОК  

 код ЄДРПОУ 32166263 , 

Тернопільська область, Заліщицький 

район, с. Дзвиняч, вул. Промислова,3 

  

 

 Директор ПП «СВІТАНОК» 

 

_______________ В.В.БОНДАР 

 

 

 

  



 
 
 

Акт 
прийому-передачі 

           01 червня 2016 року 

Приватне підприємство «СВІТАНОК» код ЄДРПОУ 32166263 
місцезнаходження якого: Тернопільська область, Заліщицький район, с. 
Дзвиняч, вул. Промислова, буд. 3 , (далі Орендар) в особі директора Бондара 
В.В. , що діє на підставі Статуту, 

ПЕРЕДАЄ,  

а, Заліщицька районна рада Тернопільської області, код ЄДРПОУ 

25780714, місцезнаходження якої: 48600,  місто Заліщики, вулиця  Ст. Бандери, 

15 «Б» (далі - Орендодавець) в особі голови ради Дрозда І.П., що діє на 

підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ПРИЙМАЄ 

нерухоме майно, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селища 
та міста Заліщицького району, що обліковується на балансі та закріплене на 
праві оперативного управління за відділом з питань освіти Заліщицької 
райдержадміністрації і розташоване за адресами,  а саме:  

 приміщення котельні загальною площею  55,5 кв. м. та технологічне 
обладнання згідно специфікації до договору № 17-1.т.о. від 30.07.2013року на 
суму 486510.00грн.  Устечківської ЗОШ 1-ІІІ ступенів . ( с. Устечко); 

 приміщення котельні загальною площею 106.4 кв. м. та технологічне 
обладнання згідно специфікації до договору №6 від 01.07.2015року на суму 
353119.00грн. ЗОШ 1-ІІІ ступенів с. Дорогичівка; 

 приміщення котельні загальною площею 56.0 кв. м. та технологічне 
обладнання згідно специфікації до договору № 22 від 03.02.2014року на суму 
180000грн ЗОШ І-ІІ ступенів с. Бедриківці; 

 приміщення котельні загальною площею 37.8 кв. м. та технологічне 
обладнання котельні згідно специфікації до договору № 21 від 03.02.2014 року 
на суму 162200грн. ЗОШ І-ІІІ ступенів села Поділля; 

 приміщення котельні загальною площею 50.2 кв. м. та технологічне 
обладнання котельні згідно специфікації до договору на суму 30565грн. ЗОШ І-
ІІ ступенів с. Дзвиняч; 

 приміщення котельні загальною площею 23.6 кв. м.  Заліщицької 
державної гімназії. 

 Орендоване майно -  приміщення котелень та технологічне обладнання 
котелень на момент передачі, з урахуванням нормального фізичного зносу, 
знаходяться в належному стані, та може використовуватися  відповідно до 
цільового призначення. 



    

 

 

Акт прийому-передачі є невід'ємною частиною додаткової угоди від 01 
червня 2016  року. 

 
 

ПЕРЕДАВ:     ПРИЙНЯВ: 

 

Орендар: 

Приватне Підприємство СВІТАНОК  

 код ЄДРПОУ 32166263 , 

Тернопільська область, Заліщицький 

район, с. Дзвиняч, вул. Промислова,3 

  

 

 Директор ПП «СВІТАНОК» 

 

_______________ В.В.БОНДАР 

 

Орендодавець: 

Заліщицька районна рада 

Тернопільської області  

код ЄДРПОУ 25780714 

48600, Тернопільська область, 

Заліщицький район, 

м. Заліщики, вул.Ст.Бандери,15Б              

Голова районної ради                                

 

_______________І.П.ДРОЗД 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня  2016 року           м.Заліщики                     № 86 

 

Про надання дозволу на оренду 

автогаражів 

 

 З метою економного використання нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району, збільшення 

надходжень до районного бюджету , розглянувши заяву громадянки 

Крижанівської Лілії Ярославівни, яка проживає  у місті Заліщики по вулиці 

Степана Бандери 20/1    від 20.05.2016 року  щодо надання в оренду   

автогаражів № 8 та № 9 площею  відповідно 17.8 та 17.6 м кв., автомийки – 

гаража  під № 7 площею 39.1 м.кв., розташованих  по вул. Лепкого ,2А міста  

Заліщики, відповідно до  статей 43,60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 2 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна, враховуючи рішення постійної комісії районної ради з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та власності від  

23.05.2016 року, районна рада 

 

                                                          в и р і ш и л а: 

 

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

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

для використання за прямим призначенням терміном на 5 років за умови 

проведення капітального ремонту гаража-автомийки за № 7 загальною площею 

39.1 м. кв. протягом трьох місяців з дня прийняття цього рішення. 

 2.Доручити виконавчому апарату районної ради оголосити конкурс на 

право оренди  автогаражів. 

 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, восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня  2016 року           м.Заліщики                     № 87 
 

 

Про надання дозволу на оренду 

нежитлового приміщення 

 

 З метою економного використання нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міста Заліщицького району, збільшення 

надходжень до районного бюджету та бюджету  відділу з питань освіти 

Заліщицької райдержадміністрації, як балансоутримувача вказаного майна, 

розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Конет Ганни Володимирівни 

від 04.05.2016року та погодження відділу з питань освіти райдержадміністрації 

від 16.05.2016р. № 173 щодо надання в оренду вбудованого приміщення 

першого поверху площею 43.2 м кв., розташованого у фойє будівлі  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів селища Товсте по вул. Українська, 82, 

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 

23.05.2016 року, районна рада 

 

                                                          в и р і ш и л а: 

 

 1.Надати дозвіл на передачу в оренду вбудованого приміщення першого 

поверху площею 43.2 м. кв., розташованого у фойє будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів 

селища Товсте по вулиці Українська,82 для здійснення роздрібної торгівлі не 

підакцизними товарами терміном на 5 років. 

 2.Доручити виконавчому апарату районної ради оголосити конкурс на 

право оренди вказаного нежитлового 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, восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня 2016 року           м.Заліщики                                № 88  

 

Про затвердження Порядку використання  
коштів районного бюджету, що надходять у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва 

 

 З метою залучення коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до районного 

бюджету та їх цільового використання, керуючись ст. ст. 64, 89, 91 Бюджетного 

кодексу України, ст. 209 Земельного кодексу України, ст. ст. 10, 20 Закону 

України «Про охорону земель», п. 21 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», районна рада 

 

в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити Порядок використання коштів районного бюджету, що 

надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва (далі – Порядок) (додається). 

          2. Рекомендувати міській,  селищній та сільським радам: 

          2.1. У разі надходження коштів до відповідних бюджетів за 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва розробити та затвердити аналогічний Порядок. 

 2.2. Спільно з відділом Держгеокадастру у Заліщицькому районі надавати 

управлінню агропромислового розвитку районної державної адміністрації 

пропозиції щодо виділення асигнувань на фінансування заходів за рахунок 

коштів районного бюджету, визначених Порядком, відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

   3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, 

екології та охорони навколишнього природного середовища . 

    
 

 

         Голова районної  ради                                                   І.П.ДРОЗД 

 



 

 

 
 

ПОРЯДОК 

використання коштів районного бюджету, що надходять у порядку відшкодування 

втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 

 

І. Загальні положення 

 

1. Цей порядок використання коштів районного бюджету, що надходять у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (далі – 

Порядок), розроблено відповідно до вимог і положень Земельного кодексу України, 

Бюджетного кодексу України та Закону України „Про охорону земель ”. 

2. Порядок встановлює загальні правила планування і фінансування заходів та об’єктів за 

рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, контролю  за їх використанням та звітністю. 

3. Головним розпорядником зазначених коштів є управління агропромислового розвитку 

районної державної адміністрації.  

4. У разі зміни головного розпорядника коштів зміни до Порядку не вносяться, його дія 

поширюється на іншого головного розпорядника зазначених коштів, визначеного рішенням 

районної ради про районний бюджет на відповідний рік. 

5. Для визначення переліку заходів та об’єктів, які фінансуються за рахунок коштів від 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, управління 

агропромислового розвитку районної державної  адміністрації  утворює робочу групу з 

відбору та формування переліку заходів та об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів 

районного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського 

та лісогосподарського виробництва відповідно до наданих пропозицій органами місцевого 

самоврядування району та відділом Держгеокадастру у Заліщицькому   районі.  

 

ІІ. Надходження та напрями використання коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 

 

1. Обсяги втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які 

підлягають відшкодуванню, визначаються відділом Держгеокадастру  у Заліщицькому 

районі  відповідно  до  порядку,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

17 листопада 1997 року  № 1279 „Про розміри та Порядок визначення втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню”. 

2. Частина коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва, яка перераховується до спеціального фонду районного бюджету, визначається 

законодавством. Кошти до районного бюджету можуть надходити у вигляді субвенцій з 

місцевих рад відповідно до укладених угод між районною державною адміністрацією та 

відповідною радою. 

3. Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, мають цільове призначення  і відповідно до статті 209 

Земельного кодексу України використовуються на освоєння земель для 

сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону 

земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також    на проведення 

інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі.  

Зазначені кошти використовуються з урахуванням таких пріоритетних напрямів: 

 рекультивація порушених земель, засипка  ярів та використання родючого шару 

ґрунту під час проведення робіт, пов’язаних   із порушенням земель, захист 

сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необґрунтованого їх 

вилучення для інших потреб; 

 будівництво та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних споруд,  а також 

здійснення заходів щодо захисту від підтоплення і затоплення; 



 

 проведення обстеження ґрунтів та заходів щодо хімічної меліорації грунтів; 

 залуження та консервація деградованих орних земель, культуртехнічні роботи і 

заходи з первинного окультурення земельних ділянок; 

 терасування крутих схилів; 

 проведення агролісотехнічних заходів на ярах, балках, вздовж водних об’єктів та 

інших ерозійно небезпечних землях, створення полезахисних смуг; 

 проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель,  інвентаризації земель.  

4. Відповідно до ст. 209 Земельного кодексу України використання цих коштів на інші 

цілі не допускається. 

 

ІІІ.  Порядок формування   і затвердження переліку заходів та об’єктів, які 

фінансуються за рахунок коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва 

 

1. Звернення, що містять пропозиції з обґрунтуваннями щодо виділення коштів на 

фінансування заходів та об’єктів, зазначених у пункті  3 розділу ІІ цього Порядку, на 

наступний за поточним бюджетний рік подають міська,  селищна та сільські ради району до 

відділу Держгеокадастру у Заліщицькому районі.   

2. Звернення подаються відділу Держгеокадастру  у Заліщицькому  районі   до 1 вересня 

року, що передує плановому. 

3. Відділ Держгеокадастру  у Заліщицькому  районі щороку до 1 вересня розраховує 

прогнозний обсяг надходжень до районного бюджету коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на наступний бюджетний рік та 

надає відповідну інформацію з обґрунтуваннями фінансовому управлінню 

райдержадміністрації. 

4. Відділ Держгеокадастру  у Заліщицькомуькому  районі до 1 жовтня щороку: 

готує реєстр поданих міською, селищною та сільськими радами  району звернень про 

виділення коштів відповідно до напрямів, визначених у пунктах  2,3   розділу ІІ Порядку; 

розробляє пропозиції щодо Переліку заходів та об’єктів для   їх фінансування у 

наступному бюджетному періоді за рахунок коштів, що надходять до районного бюджету у 

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, з 

орієнтовним розподілом обсягів фінансування у межах прогнозного обсягу надходжень цих 

коштів до районного бюджету; 

подає реєстр звернень і проект Переліку заходів та об’єктів на розгляд районній робочій 

групі райдержадміністрації. 

5. Районна робоча група до 15 жовтня щороку розглядає подані матеріали і здійснює 

остаточний відбір заходів та об’єктів, фінансування яких пропонується здійснювати у 

наступному бюджетному періоді за рахунок коштів, що надходять до районного бюджету у 

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.  

6. На підставі визначеного районною робочою групою Переліку заходів та об’єктів 

управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, як головний 

розпорядник коштів, готує бюджетний запит на наступний бюджетний рік   і в 

установленому порядку і терміни подає його разом з Переліком заходів та об’єктів 

фінансовому управлінню райдержадміністрації. 

7. Фінансове управління райдержадміністрації на основі бюджетного запиту управління 

агропромислового розвитку районної державної адміністрації, як головного розпорядника 

коштів, включає до проекту бюджету на наступний рік видатки за кодами їх функціональної 

класифікації та готує додаток до проекту рішення  з Переліком заходів та об’єктів, які 

пропонується здійснювати за рахунок коштів, що надходять до районного бюджету у 

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. Порядок фінансування видатків, які здійснюються за рахунок коштів від 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 

 

1. Видатки районного бюджету за рахунок коштів, що надходять у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, 

здійснюються в межах фактичного надходження цих коштів. 

2. Фінансове управління райдержадміністрації перераховує кошти зі спеціального 

рахунку районного бюджету на рахунок головного розпорядника коштів районного бюджету 

відповідно до зареєстрованих ним в управлінні Державної казначейської служби України в 

Заліщицькому районі фінансових зобов’язань у міру надходження до спеціального фонду 

районного бюджету коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва. 

3. Управління Державної казначейської служби України в Заліщицькому районі здійснює 

відповідні операції з фінансування вказаних видатків відповідно до рішення районної ради 

про районний бюджет на відповідний рік. 

4. Закупівля товарів, робіт і послуг, передбачених пунктом 3  розділу ІІ цього Порядку, 

що виконуються за рахунок коштів районного бюджету, здійснюється в установленому 

законодавством порядку. 

 

V.   Контроль за використанням коштів та звітність 

 

1. Контроль за повним і своєчасним перерахуванням підприємствами, установами, 

організаціями коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва до спеціального фонду районного бюджету здійснюється відділом 

Держгеокадастру у Заліщицькому районі, за цільовим та ефективним використанням цих 

коштів – управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації, як 

головним розпорядником коштів, та органами, на які покладено контроль за дотриманням 

бюджетного законодавства. 

2. Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, як головний 

розпорядник коштів, надає інформацію про стан використання виділених коштів у розрізі 

заходів та об’єктів районній раді і відділу Держгеокадастру  у Заліщицькому районі 

щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним. 

    

 
Керуючий справами 

виконавчого апарату районної ради                                                П.М.МИРОНЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня 2016 року           м.Заліщики                   № 89 

 

Про роботу комунальної установи 

«Заліщицький районний трудовий архів» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача КУ «Заліщицький 

районний трудовий архів» Прокоп Н.С., районна рада відмічає, що на 

зберіганні у КУ «Заліщицький районний трудовий архів» знаходиться 28 

фондів, а саме 55660 справ. 

Трудовий архів працює за наступними напрямами: видає архівні довідки 

громадянам про нарахування заробітної плати та про підтвердження трудового 

стажу.  

Протягом 5 місяців цього року видано 280 довідок соціально-правового 

характеру. 

Крім того, трудовий архів здійснює прийом документів на тимчасове 

зберігання з особового складу, проводить упорядкування справ відповідно до 

встановлених чинним  законодавством вимог. 

Трудовий архів співпрацює з управлінням пенсійного фонду в 

Заліщицькому районі. За 5 місяців було проведено 38 зустрічних перевірок. 

Комунальною установою «Заліщицький районний трудовий архів» було 

впорядковано та описано 17 справ з особового складу. 

За рахунок коштів від здачі документів було зроблено 4 металевих 

стелажі. На сьогоднішній день Трудовий архів потребує нагального вирішення 

питання ремонту архівосховища та встановлення охоронно-пожежної 

сигналізації. 

 Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», районна рада  

 

в и р і ш и л а: 

 

 

1. Інформацію про роботу комунальної установи «Заліщицький 

районний трудовий архів» взяти до відома. 

 



 

 

2.  Завідувачу КУ «Заліщицький районний трудовий архів » Прокоп Н.С.: 

2.1.Зберігати документи, згідно норм, визначених законодавством. 

 

        2.2.Вживати необхідних заходів щодо отримання на зберігання документів 

від підприємств та організацій, які не здійснюють трудову діяльність. 

          2.3.У кошторисі установи передбачити кошти на проведення ремонту 

архівосховища та встановлення охоронно-пожежної сигналізації. 

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну 

комісію районної ради з   питань агропромислового комплексу земельних 

відносин, екології та  охорони  навколишнього природного середовища. 

 

 

 

 

 

 

 

 Голова районної ради      І.П. ДРОЗД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня  2016 року           м.Заліщики                     № 90 

 

Про внесення змін до статуту 

Заліщицької центральної 

комунальної районної лікарні 

 

 Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

статтями 16,18 Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» та враховуючи клопотання адміністрації Заліщицької ЦКРЛ, районна 

рада 

 

в и р і ш и л а: 

 

 

1. Внести зміни до статуту Заліщицької центральної комунальної районної 

лікарні, а саме підпункт 11 пункту 8.1 Розділу VIII виключити, підпункт 12 

пункту 8.1 Розділу VIII доповнити словами (екстреної медичної допомоги), 

виклавши його в новій редакції. 

2. Головному лікарю Заліщицької центральної комунальної районної лікарні 

Оскоріпу В.М. здійснити державну реєстрацію змін до Статуту.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісіюрайонної 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, восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня 2016 року           м.Заліщики                     № 91 
 

 

Про внесення змін до Регламенту 

Заліщицької районної ради 

 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись Законом України № 842 –УІІІ від 25.11.2015 року «Про 

внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» щодо поіменних голосувань», районна рада 

 

                                                       в и р і ш и л а: 

 

 1. Внести зміни до підпункту 25.1 пункту 25 Регламенту Заліщицької 

районної ради, виклавши його в такій редакції: 

 «25.1 Рішення Заліщицької районної ради приймаються відкритим 

поіменним голосуванням, крім випадків прийняття рішення про недовіру голові 

районної державної адміністрації; внесення до Кабінету Міністрів України 

пропозицій щодо голови районної державної адміністрації; обрання голови 

районної ради; обрання заступника голови районної ради, в яких рішення 

приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування 

підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до 

Закону України «Про доступ до публічної інформації». Результати поіменного 

голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради». 

 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 
 

 

 

 

 

 



 
 

  
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня  2016 року           м.Заліщики                     № 92 
 

Про затвердження списку присяжних  

Заліщицького районного суду Тернопільської області 
 

Відповідно до подання  Територіального управління державної судової 

адміністрації України в Тернопільській області від 13.05.2016 року №659/04-

9/2, у зв’язку із прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», а 

також згідно з п.1. ст. 58 – 1 Закону України, «Про судоустрій і статус суддів», 

районна рада 

 

в и р і ш и л а: 

 

1.Затвердити список присяжних Заліщицького районного суду 

Тернопільської області (додається). 

 

        2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на на постійну 

комісію районної ради з питань законності, правової політики, регламенту, 

депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів. 

 
 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                  І. П. ДРОЗД 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 



 

 

                                                                                   Додаток  

                                                                                  до рішення районної ради                                                                                                            

                          від 25.05.2016р. № 92 

 

 

 

Список 

присяжних Заліщицького районного суду Тернопільської області 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Найменування 

установи, в 

якій працює 

присяжний 

Число, 

місяць, рік 

народження 

Місце постійного 

проживання 

Займана 

посада 

1.  Хохолик  

 Ярослав 

Іванович 

ВП НУБіП 

«Заліщицький 

аграрний коледж ім.. 

Є.Храпливого» 

01.10. 

1951 

м. Заліщики 

вул.С.Крушельницької,

52/41 

викладач 

2.  Романко  

  Світлана 

Павлівна 

Заліщицький район 

електромереж ВАТ 

«Тернопільобленерго» 

15.01. 

1975 

м. Заліщики, вул. 

С.Бандери,100/3 

Бухгалтер 

енергозбуту 

3.  Стояк  

 Віктор 

Євгенович 

ДПТНЗ 

«Заліщицьке вище 

професійне училище» 

14.07. 

1965 

м. Заліщики 

 вул. Миру,27 

Директор 

4.  Хомів  

Наталія 

Йосипівна 

ДПТНЗ 

«Заліщицьке вище 

професійне училище» 

17.05. 

1971 

м. Заліщики, вул. 

С.Бандери,114б/2 

Заступник 

директора з 

НВР 

5.  Марик  

 Любомир 

Іванович 

ДПТНЗ 

«Заліщицьке вище 

професійне училище» 

30.09. 

1967 

с. Дзвиняч  

Заліщицького району 

Майстер 

виробничого 

навчання 

6.  Ковальська  

Алла 

Аркадіївна 

Заліщицький обласний 

багато профільний 

навчально – 

реабілітаційний центр 

05.01. 

1979 

с. Добрівляни  

вул. Козацька, 1 

Заліщицького району  

бухгалтер 

7.  Зарецька  

 Марія 

Дмитрівна 

Заліщицький обласний 

багато профільний 

навчально – 

реабілітаційний центр 

18.11. 

1957 

с. Касперівці  

Заліщицького району 

Машиніст із 

прання білизни 

8.  Стратій  

Любов 

Йосипівна  

КУ «Заліщицький  

районний науково-  

методичний  кабінет» 

10.11. 

1963  

м. Заліщики  

вул.С.Крушельницької,52/53 

Заступник 

директора  

9.  Олексишин 

Юрій 

Богданович 

Заліщицький обласний 

багато профільний 

навчально – 

реабілітаційний центр 

20.04. 

1970 

м.Заліщики 

вул.С.Крушельницької,52/436 

Робочий по 

обслуговуванні 

обладнання 

10.  Козицький  

Микола 

Іванович  

Заліщицька ЦКРЛ 07.12. 

1969 

м.Заліщики  

вул.Стуса,57 

Лікар - 

анастезіолог 

11.  Братанич      

 Олександра 

 Іванівна 

Заліщицька ЦКРЛ 05.09. 

1967 

м.Заліщики  

вул.Гагаріна, 12 

Головна 

медсестра 

12.  Панівська  

Вікторія      

 Миколаївна 

Заліщицька ЦКРЛ 22.05. 

1971 

м.Заліщики 

вул.Українська,112/28 

Лікар - 

стоматолог 

13.  Корилюк  

 Надія 

Семенівна 

Заліщицька ЦКРЛ 01.08. 

1961 

с. Печорна  

Заліщицького району 

 

Головний 

бухгалтер 

 



14.  Кулачковський 

Володимир     

Володимирович 

КУ «Заліщицький 

районний науково-

методичний кабінет» 

14.02. 

1959 

     м.Заліщики  

        вул.С.Бандери,96/29 

Директор  

 

 

 

 

 

15.  Бенев’ят 

Володимир  

Станіславович 

Заліщицька         

         районна рада 

21.04. 

1957 

м.Заліщики 

вул.Наддністрянська,38 

Старший 

інспектор 

16.  Цимбалюк 

Оксана 

Володимирівна  

Заліщицька    

     ЦКРЛ 

20.06. 

1965 

м.Заліщики  

     вул.Шашкевича,34 

Завідувач 

поліклінікою 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                  П.М.Мирончук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня 2016 року           м.Заліщики                                № 93 

 

Про звільнення від  сплати ТзОВ  

«Заліщицький консервний завод» 

за  передачу архівних документів у  

КУ «Заліщицький районний трудовий  архів» 

 

 Розглянувши клопотання директора товариства з обмеженою 

відповідальністю «Заліщицький консервний завод» Шкільнюка М.Ф від 

23.05.2016 року №148 щодо безоплатної передачі архівних документів 

(кадрово-бухгалтерських книжок) у комунальну установу «Заліщицький 

районний трудовий архів», 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. Звільнити від сплати за передачу архівних документів товариство з 

обмеженою відповідальністю «Заліщицький консервний завод» (кадрово-

бухгалтерських книжок)  у комунальну установу «Заліщицький районний 

трудовий  архів». 

 

2. Завідуючій комунальної установи «Заліщицький районний трудовий  

архів» Прокоп Н.С. прийняти зазначені документи без оплати. 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, 

екології та  охорони  навколишнього природного середовища. 

 

 

Голова районної ради                                                                 І.П.ДРОЗД 



 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня 2016 року           м.Заліщики                   № 94 

 

Про звернення Тернопільської єпархії УАПЦ 

щодо вилучення земельної ділянки  

для обслуговування  Руїн 

Палацу 17-19 століття 

Розглянувши клопотання Тернопільської Єпархії УАПЦ від 17 березня 

2016 року №0813 та враховуючи рішення районної ради від 25.02.2016 року 

№50 «Про звернення Тернопільської Єпархії УАПЦ щодо вилучення земельної 

ділянки для обслуговування Будівлі Костелу та Руїн Палацу  17-19 століття»та  

з метою приведення у відповідність до новоутворених меж земельної ділянки 

відведеної для дитячого оздоровчого закладу «Ромашка» висновки постійної 

комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних 

відносин, екології та охорони навколишнього природного середовища, 

керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 10,123, 149 Земельного кодексу України,статтею 56 Закону 

України «Про землеустрій» районна рада  

в и р і ш и л а: 

1. Надати згоду на вилучення із земельної ділянки, яка перебуває у 

власності Заліщицької районної ради в користь Тернопільського єпархіального 

управління УАПЦ земельну ділянку площею 0,2344 га для обслуговування Руїн 

Палацу 17-19 століття та початку проведення відновлювальних робіт. 

    2. Дати дозвіл відділу з питань освіти Заліщицької районної державної 

адміністрації (код ЄДРПОУ-02145955) на поділ земельної ділянки загальною 

площею 3,0181 га, кадастровий номер 6122086600:01:001:1965, надану для 

будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення за адресою: 

Нирківська сільська рада Заліщицького району Тернопільської області, яка 

перебуває у постійному користуванні згідно витягу з державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права ЕЕН 

585715 від 02.02.2015 р., на дві окремих земельних ділянки площами 2,6347 га 

та 0,3834 га без зміни їх цільового призначення 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, 

екології та охорони навколишнього природного середовища. 

 

Голова районної ради                                                              І. П. ДРОЗД 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання,  восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  25 травня 2016 року           м.Заліщики                     № 95 

 

Про внесення змін до районної  

програми підтримки осіб, які брали участь 

в антитерористичній операції та членів сімей  

загиблих під час проведення антитерористичної  

операції, на 2015-2019 роки 

 

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

самоврядування в Україні», районна рада 

 

                                                    в и р і ш и л а: 

  

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

антитерористичній операції та членів сімей загиблих під час проведення 

антитерористичної операції, на 2015-2019 роки затвердженої рішенням сесії 

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

 

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію    

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

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

інформації. 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                  І. П. ДРОЗД 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                              Додаток 

до рішення районної ради 

                                                                                    від 25.05.2016 р. № 95 

 

Зміни, 

що вносяться до районної програми підтримки осіб, які брали участь 

в антитерористичній операції, та  членів сімей загиблих під час  

проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки 

 

 

1.  У розділі 1 Паспорт програми в пункті 9 та підпункті  1 пункту 9 “суму 

262,5    тис.грн.” замінити на суму “суму 312,5 тис.грн.” 

  

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

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми в абзаці 

другому “суму 262,5 тис.грн.” замінити на  “суму 312,5  тис.грн.”  

 

Ресурсне забезпечення програми  

                                                                                                                             

                                                                                                                тис.гривень  

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат 

на виконання 

програми   

І ІІ 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 

      

районний бюджет 67,5 97,5 48,5 49,5 49,5 312,5 

 

   

  3.   У розділі 6.Напрямки діяльності та заходи  районної програми 

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

загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки 

підпункти 7 пункту 2 викласти у такій редакції: 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                        П.М.МИРОНЧУК 

 

       



 

                                                              Додаток 

до рішення районної ради 

                                                                                    від 25.05.2016 р. № 95 
 

ЗМІНИ,                                                  

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

антитерористичній операції, та членів загиблих під час  проведення антитерористичної 

операції на 2015-2019 роки 

 

Викласти підпункт 7 пункту 2 розділу 6 «Напрями діяльності та заходи районної  

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

загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки» у такій редакції:  
 

№

 

з/

п 

Назва 

напрям

у 

діяльно

сті 

(пріори

тетні 

завдан

ня) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

викон

ання 

заход

у 

Викон

авці 

Дже

рела 

фіна

нсув

а- 

ння 

В
сь

о
го

 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. гривень, у тому 

числі: 
Очікуваний 

результат 
І етап ІІ етап 

2015 2016 2017 2018 
20

19 

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

2. 

Соціал

ьна 

підтри

мка 

осіб, 

які бра-

ли 

участь 

в 

антите

рори-

стичній 

операці

ї, та 

членів 

сімей 

загибли

х під 

час 

провед

ен-ня 

антитер

о-

ристич

ної 

операці

ї 

7. Забезпечити надання  

нецільової 

матеріальної  допомоги  

особам, які 

постраждали під час 

проведення 

антитерорис-тичної 

операції, та членів 

сімей загиблих під час 

проведення 

антитерорис-тичної 

операції за заявами 

громадян відповідно до 

розпоряджень голови 

районної державної 

адміністрації 

7.1. Забезпечити 

надання грошової 

допомоги членам сімей 

загиблих   під час 

проведення 

постій

но 

Фінанс

ове 

управлі

ння, 

управлі

ння 

соціаль

ного 

захист

у 

населе

ння 

райдер

жадмі

ністра-

ції 

райо

нни

й 

бюд

жет 

150 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

30 30 30 

Покращення 

соціального 

захисту 

постраждали 

під час 

проведення 

антитерорис-

тичної 

операції, та 

членів сімей 

загиблих під 

час проведення 

антитерористи

чної операції , 

а також сімей 

осіб, 

мобілізованих 

на службу, які 

загинули  



  антитерористичної 

операції, а також 

членам сімей осіб 

мобілізованих на 

службу,  смерть яких 

не пов’язана з 

виконанням обов”язків 

військової служби на 

спорудження на 

могилі загиблих 

надгробків. 

           

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                                 П.М.МИРОНЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 від 25 травня  2016 року           м.Заліщики                     № 96 
 

           

 Про внесення змін до рішення  

 районної ради від 25 лютого 2016 року 

 №51 «Про комплексну програму розвитку 

 агропромислового комплексу Заліщицького 

 району на 2016-2020 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.Доповнити рішення районної ради від 25 лютого 2016 року №51 «Про 

комплексну програму розвитку агропромислового комплексу Заліщицького 

району на 2016-2020 роки» пунктом 2 такого змісту:  

   «2. Затвердити Порядок використання коштів комплексної програми     

     розвитку агропромислового комплексу Заліщицького району на 2016-     

     2020  роки» (додається). 

      2.Пункт 2 рішення від 25 лютого 2016 року №51 «Про комплексну 

програму розвитку агропромислового комплексу Заліщицького району на 

2016-2020 роки» вважати пунктом 3.  

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, 

екології та охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                        І.П. ДРОЗД 

 

 

 

 

                                 



                                         Затверджено 

                                                             рішенням районної ради 

                                                                від 25.05. 2016 року № 96 

 

 
ПОРЯДОК  

використання коштів, передбачених у районному бюджеті для 

підтримки галузі тваринництва 

 
 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених  у 

районному бюджеті для виконання комплексної програми розвитку 

агропромислового комплексу Заліщицького району на 2016-2020 роки, які 

спрямовуються суб’єктам господарювання – юридичним та фізичним особам 

незалежно від організаційно-правової форми та форми власності. 

Бюджетні кошти спрямовуються з метою розвитку галузі тваринництва та 

підвищення її ефективності суб’єктам господарювання агропромислового 

комплексу для виплати часткового відшкодування: 

вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів 

вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного, 

молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності,  (далі - часткове 

відшкодування вартості тварин); 

вартості закуплених нових вітчизняного виробництва установок 

індивідуального доїння корів; 

2. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в 

органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку. 

3. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним 

виконавцем бюджетної програми є Управління агропромислового розвитку 

Заліщицької районної державної адміністрації, яке здійснює управління 

бюджетними коштами у межах установлених їй бюджетних повноважень. 

Бюджетні кошти за напрямами, передбаченими пунктом 1 цього Порядку, 

розподіляє головний розпорядник бюджетних коштів. 

4.Для отримання часткового відшкодування суб’єкти господарювання 

звертаються до відповідної комісії управління агропромислового розвитку. 

5. Після надходження від Заліщицької райдержадміністрації інформації про 

наявність бюджетних коштів головний розпорядник бюджетних коштів  – 

управління агропромислового розвитку Заліщицької райдержадміністрації 

оприлюднює у друкованих засобах масової інформації вимоги до суб’єктів 

господарювання агропромислового комплексу для виплати часткового 

відшкодування відповідно до цього Порядку, перелік відповідних документів, 

строки їх подання та результати розгляду заявок. 

6. Часткове відшкодування вартості тварин та установок індивідуального 

доїння корів здійснюється на безповоротній основі суб’єктам господарювання 

за закуплені ними тварини та установки у період із жовтня попереднього року 

до жовтня поточного року у розмірі  до 50 відсотків вартості, але не більш як: 



за телиці, нетелі та корови вітчизняного походження - за умови, що самиці 

походять та закуплені із стада, що має середній надій на корову від 6000 

кілограмів молока від однієї корови за минулий рік за даними звіту про стан 

тваринництва (форма 24-сг) (далі - неплемінні стада), - 12000 гривень за одну 

голову; 

за племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного і м’ясного 

напряму продуктивності з племінних заводів та племінних репродукторів або за 

ввезені у режимі імпорту - 12000 грн. за одну голову; 

за нові  вітчизняного виробництва установки індивідуального доїння корів 

при утримання в своєму господарстві не менше пяти ідентифікованих та 

зареєстрованих в установленому порядку корів у розмірі до 50 відсотків, але не 

більш як 8000 гривень за одну установку. 

7. Для отримання часткового відшкодування вартості тварин та установок 

індивідуального доїння корів суб’єкти господарювання подають до 5 листопада 

комісії: 

1) для виплати часткового відшкодування вартості тварин вітчизняного 

походження: 

заявку (у двох примірниках); 

довідку про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і 

зборів; 

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; 

засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта 

господарювання копії відповідних платіжних документів; 

акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, 

що були ввезені у режимі імпорту); 

копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на 

момент подання документів); 

виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру 

тварин; 

копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних 

(генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за 

наявності) суб’єкта господарювання. Суб’єкти господарювання, які закупили 

телиці, нетелі та корови вітчизняного походження, що походять з неплемінних 

стад, подають копію звіту про стан тваринництва (форма  24-сг, річна) щодо 

продуктивності тварин відповідного неплемінного стада станом на 1 січня року, 

що передує року, в якому були закуплені тварини, засвідчену підписом 

керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання - 

власника неплемінного стада; 

письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк 

бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я станом на 1 січня двох наступних 

років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі; 

2) для виплати часткового відшкодування вартості тварин, що були ввезені 

у режимі імпорту, суб’єкти господарювання подають комісії також копії: 

відповідного контракту; 

рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів; 

митної декларації. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/vn158202-05
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3) для виплати часткового відшкодування вартості установки 

індивідуального доїння корів, субєкти господарювання подають комісії: 

заявку ( у двох примірниках); 

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; 

засвідчені підписом керівника/ чи фізичної особи- підприємця скріпленим 

печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копії відповідних платіжних 

документів; 

виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру 

тварин; 

довідку, видану сільською, селищною чи міською радами про кількість 

ВРХ; 

копії паспортів ВРХ і ветеринарних карток до таких паспортів; 

копія паспорта фізичної особи; 

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків; 

8. Для виплати часткового відшкодування вартості тварин та установок 

індивідуального доїння корів управління агропромислового розвитку утворює 

комісію та затверджує її склад. 

До складу комісій входять представники структурних підрозділів 

агропромислового розвитку райдержадміністрацій, органу державної 

статистики району, фінансового управління райдержадміністрації, 

територіальних органів Держфінінспекції і Державної Фіскальної Служби. 

Комісії розпочинають приймання заявок та документів, що додаються до 

них, у день оприлюднення оголошення про часткове відшкодування вартості 

тварин і установок індивідуального доїння корів  відповідно до пункту 5 цього 

Порядку, а закінчують - за 10 робочих днів до початку проведення останнього 

засідання комісії. 

Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання - до 15 

листопада. 

9. Заявка та документи, що додаються до неї, для виплати часткового 

відшкодування вартості тварин і установок індивідуального доїння корів 

реєструються секретарем комісії у журналі обліку в день їх надходження. 

Заявка та документи, що додаються до неї, розглядаються, перевіряються 

комісією у порядку черговості їх реєстрації і зберігаються протягом трьох 

років. 

Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються 

суб’єкту господарювання у триденний строк після їх подання із зазначенням 

причини повернення. 

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються. 

Рішення комісії приймається на її засіданні у присутності не менш як двох 

третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі 

рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени 

комісії. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з 

окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу. 

10. Комісія до 15 листопада на підставі поданих документів визначає 

кількість тварин, установок індивідуального доїння корів, вартість яких буде 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/884-2015-%D0%BF#n21


частково відшкодована, та розмір часткового відшкодування за кожним 

суб’єктом господарювання та приймає рішення про включення їх до реєстру 

суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості 

тварин. 

Управління агропромислового розвитку Заліщицької РДА подає до 25 

листопада фінансовому управлінню Заліщицької райдержадміністрації реєстри 

суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості 

тварин і установок індивідуального доїння корів. 

Фінансове управління протягом п’яти робочих днів узагальнює подані 

відповідно до цього пункту реєстри та на їх підставі звертається до районної 

ради про розподіл бюджетних коштів. 

На підставі рішення районної ради про розподіл бюджетних коштів 

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснює 

розподіл бюджетних коштів між суб’єктами господарювання, яким нараховано 

часткове відшкодування вартості тварин і установок індивідуального доїння 

корів та подають його органам Казначейства разом із платіжними дорученнями 

для перерахування суми відшкодування на відкриті у банках поточні рахунки 

суб’єктів господарювання. 

11. Суб’єкти господарювання подають щороку до 15 січня протягом двох 

років після одержання бюджетних коштів управлінню агропромислового 

розвитку райдержадміністрації інформацію про наявне поголів’я тварин  

станом на 1 січня поточного року, в тому числі поголів’я тварин, вартість яких 

була частково відшкодована та наявність установки індивідуального доїння 

корів. 

У разі зменшення поголів’я закуплених тварин та відсутності установки 

індивідуального доїння корів, вартість яких була частково відшкодована, 

станом на 1 січня двох наступних років, одержані бюджетні кошти 

повертаються суб’єктом господарювання  до районного бюджету в повному 

обсязі. 

У разі вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих 

закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, з причин, 

обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з 

вини власника незаразними хворобами, до районного бюджету повертаються 

бюджетні кошти, що були виплачені як відшкодування за їх придбання. 

12. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються 

відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за 

витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку. 

13. Складення та подання звітності про використання бюджетних коштів 

здійснюється в установленому законодавством порядку. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                         П.М.МИРОНЧУК 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня 2016 року           м.Заліщики                                № 97 

 

 

Про програму  забезпечення функціонування  

центру надання адміністративних послуг  

райдержадміністрації на 2016- 2017 роки 

 

 

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

самоврядування в Україні»,  районна рада  

 

в и р і ш и л а: 

 

 1. Затвердити  програму забезпечення функціонування центру надання 

адміністративних послуг райдержадміністрації на 2016-2017 роки (додається). 

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну 

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

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

та інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

    Голова районної ради                                                              І. П. ДРОЗД 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Затверджено 

                                                                             рішенням районної ради 

                                                                             від 25.05.2016 р. №97 

  

 

РАЙОННА ПРОГРАМА  

забезпечення функціонування  центру надання адміністративних 

послуг райдержадміністрації на 2016-2017 роки 

 

 1. Паспорт програми 

 

1. Ініціатор розроблення  

програми 

Центр  надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої  влади 

про розроблення Програми 

 

 

 

 

 

 

  

Конституція України, Закон України 

«Про місцеві державні адміністрації»,  

Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяль-

ності», постанова Кабінету Міністрів 

України від 20 лютого 2013 р. № 118 

«Про затвердження Примірного 

положення про центр надання 

адміністративних послуг», розпоря-

дження Кабінету Міністрів України від 

16 травня 2014 р. № 523 «Деякі питання 

адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг». 

3. Розробник Програми Центр  надання адміністративних послуг 

Заліщицької районної державної 

адміністрації 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Центр  надання адміністративних послуг 

Заліщицької районної державної 

адміністрації 

5. Учасники програми Центр надання адміністративних послуг 

Заліщицької районної державної 

адміністрації 

6. Термін реалізації Програми 2016-2017 роки 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

 

Районний бюджет 

 

 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього 

25,0 тис. гривень 

 



у тому числі: 

1) коштів районного бюджету 25,0 тис. гривень 

2) коштів інших джерел - 

 

2. Загальна характеристика Програми 
 

Програма розроблена з метою реалізації вимог Закону України від 

06 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги» у відповідності 

із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», для забезпечення 

функціонування центру надання адміністративних послуг. 

Програма функціонування центру надання адміністративних послуг 

(далі – ЦНАП) в Заліщицькому районі (далі – Програма) розроблена із 

врахуванням вимог вказаних нормативних актів та спрямована на втілення у 

практику нових підходів у взаємовідносинах органів виконавчої влади та 

громадян за принципом «єдиного вікна», що дає можливість громадянам 

отримувати в одному приміщенні послуги різних адміністративних органів.  

Програма встановлює єдині засади організації роботи структурних 

підрозділів райдержадміністрації та органів виконавчої влади району з надання 

якісних адміністративних послуг замовникам (фізичним та юридичним особам) 

через ЦНАП шляхом його співпраці із суб’єктами надання адміністративних 

послуг. 

 

3. Обґрунтування необхідності прийняття Програми 
 

Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського 

суспільства є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів влади 

та органів місцевого самоврядування. Саме Закон України «Про 

адміністративні послуги» несе нову ідеологію – ідеологію служіння громадянам 

з боку держави. 

Складовою частиною нових реформ є своєчасне, повне і якісне надання 

адміністративних послуг.  

В даний час у сфері надання адміністративних послуг існує ще багато 

недоліків і проблем, що створюють незручності для громадян району: 

– органи виконавчої влади району розміщені в різних приміщеннях; 

– наявність різноманітних баз даних органів виконавчої влади та інших 

відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг 

підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого 

результату; 

– відсутність єдиної системи взаємодії органів виконавчої влади щодо 

надання адміністративних послуг; 

– недостатній організаційний та технічний рівень комунікації між 

суб’єктами надання адміністративних послуг. 

 

4. Мета Програми 

Метою Програми є: 



– належне забезпечення ефективної системи надання адміністративних 

послуг органами виконавчої влади району, шляхом належного функціонування 

центру надання адміністративних послуг; 

– створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, 

суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про 

діяльність органів виконавчої влади. 

 

5. Перелік завдань і заходів програми 

Основними завданнями Програми є: 

– надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо 

вимог та порядку надання адміністративних послуг, прийом вхідних пакетів 

документів, їх обробка та видача результату послуги; 

– забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у 

строки, встановлені законом;  

– організація передачі документів із ЦНАП до виконавчих органів, що 

беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, а також передачі 

вихідних документів до ЦНАП; 

– організаційне забезпечення надання адміністративних послуг 

суб’єктами їх надання; 

– здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання 

адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень; 

– залучення представників органів виконавчої влади для вирішення 

спірних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг. 

   

6. Очікувані результати виконання Програми 

 

Належне функціонування в районі центру надання адміністративних 

послуг райдержадміністрацій в кінцевому результаті дасть: 

– можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у 

сфері надання адміністративних послуг; 

– виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного 

результату; 

– раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що 

вимагаються для отримання адміністративних послуг; 

– можливість доступу до Державних Реєстрів; 

– отримання максимуму адміністративних послуг в одному приміщенні; 

– зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи 

ЦНАП.  

 

 

 

7. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах кошторисних 

призначень з державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених 



законодавством. Головним розпорядником коштів є центр надання 

адміністративних послуг райдержадміністрації. 

Обсяг фінансування Програми становить 2016 рік – 14,0 тис. гривень, 

2017 рік – 11,0 тис. гривень. 

 

Орієнтовний обсяг витрат фінансування 

 Програми  функціонування  Центру надання 

адміністративних послуг Заліщицької  районної державної адміністрації  

на 2016-2017 роки 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

Обсяги фінансування (тис. гривень) 

2016 рік 2017 рік 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата за надання ADSL-доступу 

до мережі Інтернет , 

придбання  комплектуючих для 

оргтехніки, канцелярських товарів 

та програмного забезпечення 

(ліцензоване програмне 

забезпечення, канцелярські 

витрати, заправка картриджів) 

12,0 

 

 

 

 

 

 

 

11,0 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Виготовлення іменних штампів 

адміністраторів Центру 

2,0 

 

- 

 

  ВСЬОГО: 14,0 11,0 

 

8. Координація та контроль за ходом виконанням Програми 

 

Координацію діяльності щодо виконання заходів Програми здійснює 

центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації.  
 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                     П.М. МИРОНЧУК 

                     

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня 2016 року           м.Заліщики                                № 98 

 

Про програму стимулювання населення  

Заліщицького району щодо ефективного  

використання енергетичних ресурсів 

та енергозбереження на 2015-2018 роки 

 

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

самоврядування в Україні»,  районна рада  

 

в и р і ш и л а: 

 

 1. Затвердити  програму стимулювання населення Заліщицького району 

щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 

2015-2018 роки (додається). 

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну 

комісію районної ради з  питань промислової політики, транспорту,  зв'язку, 

інвестицій, будівництва,  архітектури,  підприємництва, торгівлі,  побутового 

обслуговування,  зовнішньо - економічної діяльності та захисту прав 

споживачів. 

 

 

 

 

 

 

 

         Голова районної ради                                                          І. П. ДРОЗД 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено 

рішенням районної ради 

                                                                             від 25.05.2016р. № 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА  

 

стимулювання населення Заліщицького району  

щодо ефективного використання енергетичних ресурсів 

та енергозбереження  на 2015-2018 роки  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Необхідність скорочення споживання природного газу – одна з найбільш 

актуальних тем сьогодення. 

Різке зростання вартості природного газу змушує терміново шукати 

альтернативні джерела енергії, впроваджувати сучасні енергозберігаючі 

технології, здійснювати першочергові заходи із енергоощадності. Одним з 

основних шляхів скорочення споживання природного газу є широке 

застосування технологій виробництва енергії з місцевих видів палива. 

У Заліщицькому районі проживає 47,768 тис.осіб, з них  мешкають у місті 

Заліщики  9,379 тис.осіб, селищі Товсте 3,353 тис., у сільській місцевості – 

35,036 тис.  

Житловий фонд району нараховує 10765 житлових будинків у сільській 

місцевості,  в тому числі селищі Товсте – 1104 житлових будинків. 

В м.Заліщики житловий фонд складає 2814 домогосподарств. 

Ефективне управління спільною власністю, поліпшення якості 

обслуговування, забезпечення збереження будинків і прибудинкових територій, 

отримання якісних житлових послуг в районі  можливо лише за умови 

створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.Питання 

створення об’єднань співвласників, багатоквартирних будинків  знаходяться на 

постійному контролі райдержадміністрації. На даний час в м.Заліщики 

створено 31 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.    

Щороку усіма споживачами використовується майже 30 млн. м
3 

природного газу. Заліщицька дільниця Борщівського управління експлуатації 

газового господарства  обслуговує 13,22 тис. абонентів (населення 13743,2 

тис.м
3
),   Найбільшим споживачем газу є населення, що становить близько 85% 

від загального споживання природного газу по району. 

Розділ І. Загальна характеристика Програми 
 

1. Ініціатор розроблення програми Районна державна адміністрація 

2. Дата,  номер  і  назва розпорядчого  

документа органу    виконавчої   влади    

про    розроблення програми 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 08.04.2015 № 231 

«Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 1 березня 2010 р.   

№ 243 і від 17 жовтня  2011 р. 

№ 1056» 

3. Розробник програми Відділ містобудування, 

архітектури та індустрії 

будівельних матеріалів 

Заліщицької 

райдержадміністрації 



4. Співрозробники програми Фінансове управління, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації  

5. Відповідальний виконавець програми Відділ  економічного розвитку 

та торгівлі райдержадміністрації 

6. Учасники програми Фінансове управління; відділ 

економічного розвитку та 

торгівлі; відділ містобудування, 

архітектури та індустрії 

будівельних матеріалів 

райдержадміністрації 

7. Терміни реалізації програми 2015 -2018 роки  

8. Перелік   місцевих   бюджетів,   які   

приймають участь у виконанні 

програми (для комплексних програм) 

Районний бюджет 

9. Загальний       обсяг       фінансових       

ресурсів, необхідних для реалізації 

500,0 тис. гривень 

1) В тому числі бюджетних коштів 500,0 тис. гривень 

 - з них коштів районного бюджету 500,0 тис. гривень 

10. Основні джерела фінансування програми Районний бюджет 

 

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

 

Україна споживає у загальному балансі господарського комплексу понад  

60–70 % імпортних енергоресурсів, є однією з енергозалежних країн Європи. 

Цьому сприяє не тільки їх відсутність, а й неефективне їх використання, що 

загрожує національним інтересам та національній безпеці держави. Тому 

вирішення питань енергозбереження та енергоефективності є одним із 

першочергових завдань в умовах енергетичної кризи в країні. 

Сьогодні на потреби у теплозабезпеченні житлового фонду в районі  

використовується понад 40% всіх енергоресурсів. При цьому потенціал 

можливої економії енергії становить 70%. У першу чергу це стосується 

енергоспоживання населенням, закладами бюджетної сфери. 

Домогосподарства – найбільший сектор економіки в енергоспоживанні. 

Власники житла не впроваджували енергоефективних заходів у своїх будинках 

внаслідок таких причин: 

відсутність державного фінансування на проведення модернізації 

житлового сектору та заміни мереж; 



субсидіювання державою населення, яке сплачувало за природний газ у    

5 разів менше, ніж промислові підприємства, що не стимулювало його до 

економії;  

недосконала система управління багатоквартирними будинками  

унеможливила знайти ефективний шлях до скорочення енергоспоживання  

домогосподарствами; 

Як результат, житловий сектор – лідер за відсутністю економії 

енергоносіїв. 

Подолання значної диспропорції в економічному розвитку, особливо з 

урахуванням європейського вибору держави, зумовлюють потребу в 

інноваційному підході до прискорення термомодернізації житлового фонду, 

модернізації об’єктів енергопостачання й енергоспоживання, розвитку 

високотехнологічних виробництв з пріоритетом на вітчизняні науково-технічні 

розробки у сфері енергоефективності. 

Потенціал підвищення ефективності використання енергоресурсу у 

житловому секторі становить 55%. Вирішення проблеми підвищення 

енергоефективності є передумовою реальної енергонезалежності, підвищення 

добробуту та соціальної захищеності громадян. 

Недостатня комфортність, низька енергоефективність значної частини 

житла, його суттєве фізичне зношення  (60 %) потребують вирішення проблеми 

шляхом проведення модернізації і теплової санації, капітальних ремонтів і 

реконструкції. 

Тому сьогодні важлива роль відводиться питанням проведення  

теплоізоляційних робіт з реконструкції житлових будинків, особливо старої 

забудови, пов'язаних з нанесенням на стіни будинків додаткових 

теплоізоляційних шарів, підвищенням теплозахисту вікон і балконних дверей 

до сучасних вимог щодо теплозахисту та відходом від газової залежності з 

використанням альтернативних джерел енергії. 

 

ІІІ.  Мета  Програми 

 

Програма орієнтована на підвищення ефективності і скорочення обсягів 

використання енергетичних ресурсів населенням, підвищення ефективності їх 

використання у побуті. Вона враховує положення нормативних актів України у 

сфері енергоефективності, є інструментом реалізації завдань із підвищення 

рівня енергетичної незалежності.  

Метою Програми є консолідація зусиль у частині інституційної 

організації та фінансової підтримки населення на впровадження 

енергоефективних заходів у житлових будинках шляхом здешевлення 

кредитних ресурсів за рахунок районного  бюджету; 

зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням у 

результаті стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів; 

популяризація економічних і соціальних переваг ефективного 

використання енергетичних ресурсів, підвищення рівня обізнаності громади 

району у цій сфері. 

 



 

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки 

виконання Програми 

 

Стимулювання, заохочення та надання матеріальної підтримки 

споживачам в енерго- і ресурсозбереженні шляхом застосування механізмів 

відшкодування частини кредиту з державного, районного бюджетів, 

отриманого позичальниками на придбання енергоефективного обладнання та 

матеріалів у кредитно-фінансових установах: 

1. Запровадження механізму державної підтримки  населення до 

здійснення заходів з енергозбереження, який дозволить компенсувати 

негативний вплив підвищення тарифів на платоспроможність споживачів. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 

затверджено Державну цільову економічну програму енергоефективності і 

розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та 

альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, якою передбачено 

відшкодування частини суми кредитів, залучених в уповноважених банках на 

придбання енергоефективного обладнання та матеріалів для багатоквартирних і 

одноквартирних будинків за трьома напрямками.  

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання 

енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056, кошти 

використовуються на: 

відшкодування 20% суми кредиту на придбання котлів з використанням 

будь-яких видів палива та енергії  (за винятком природного газу); 

відшкодування 30% суми кредиту для фізичних осіб (населення) в 

одноквартирних будинках (та квартирах багатоповерхових будинків) на 

придбання енергозберігаючих товарів. 

1) стимулювання населення:  

придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за 

винятком природного газу); 

придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів: 

для одноквартирних житлових будинків: 

радіатори опалення з терморегуляторами; 

вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з 

енергозберігаючим склом); 

матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних 

приміщень, горищ, покрівель та фундаментів; 

теплові насоси; 

сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води; 

для квартир у багатоквартирних житлових будинках: 

радіатори опалення з терморегуляторами; 

вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з 

енергозберігаючим склом).  



2. Запровадження механізму стимулювання до впровадження 

енергозберігаючих заходів населення, шляхом відшкодування позичальникам за 

одним кредитним договором частини кредиту з районного бюджету: 

для фізичних осіб – 10 % від суми кредиту, але не більше 2 тис. гривень. 

Відшкодування частини кредиту здійснюється на підставі генерального 

договору про співробітництво між головним розпорядником коштів районного  

бюджету (відділ економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації) та 

кредитно-фінансовою установою. 

Уповноваженими банками (кредитно-фінансові установи) для надання 

кредитів на вищевказані цілі визначено публічні акціонерні товариства 

«Державний ощадний банк України», «Державний експортно-імпортний банк 

України», публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» 

(далі – уповноважені установи), які на своїх умовах надають кредитні ресурси 

споживачам. 

Порядок відшкодування частини кредитів, залучених фізичними особами,  

на впровадження енергозберігаючих заходів викладено у додатку 1. 

Типовий Генеральний договір про співробітництво викладено у      

додатку 3, який може коригуватися при підписанні двома сторонами 

(замовником та кредитно-фінансовою установою).  

Термін виконання Програми: 4 роки. 
 

V. Завдання Програми та результативні показники 
 

Основними завданнями Програми є: 

1. Стимулювання та заохочення населення району у заощадженні 

енергетичних ресурсів шляхом надання їм фінансової підтримки з районного 

бюджету. 

2. Забезпечення домогосподарств якісними послугами з  комфортними 

умовами проживання. 

3. Підвищення рівня обізнаності та свідомого ставлення громадян до 

заощадження  паливно-енергетичних ресурсів у побуті. 

Виконання Програми дасть можливість отримати такі результати: 

забезпечення фінансової підтримки населення  на впровадження 

енергоефективних заходів  у житлових будинках шляхом здешевлення 

отриманих кредитів на цю мету за рахунок коштів районного  бюджету; 

впровадження  населенням  заходів з енергозбереження та енерго-

ефективної модернізації у житлових будинках; 

зменшення споживання населенням паливно-енергетичних ресурсів; 

зменшення суми житлових субсидій, призначених населенню для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг; 

 підвищення рівня інформування населення щодо переваг ефективного 

використання енергоресурсів та його активності щодо запровадження 

енергозберігаючих заходів у житлових будинках. 
 

 

 

 



 

VI.  Напрями діяльності та заходи Програми 
 

Напрями діяльності і заходи Програми наведені у додатку 2 до Програми. 

VІІ. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

 

Організацію та координацію роботи з реалізації заходів Програми 

здійснює Заліщицька районна державна адміністрація та  відділ  економічного 

розвитку і торгівлі. 

Інформацію про хід виконання заходів Програми відділ економічного 

розвитку та торгівлі райдержадміністрації  подає до районної ради щорічно до 

20 березня. 

Зміни та доповнення до Програми, у разі потреби, вносяться в 

установленому порядку.  

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                   П.М. МИРОНЧУК                                                            

 
                       



Додаток 1 

до Програми 

 

 

ПОРЯДОК  

відшкодування частини кредитів, залучених фізичними особами   

на впровадження енергозберігаючих заходів 

 

1. Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в 

районному бюджеті на відшкодування частини кредиту, залученого в кредитно-

фінансових установах, що надаються фізичним особам, на впровадження 

енергозберігаючих заходів. 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідно виконавцем 

Програми є відділ  економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації. 

3. Бюджетні кошти використовуються за Програмою стимулювання 

населення району  щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та 

енергозбереження на 2015-2018 роки, згідно з Генеральним договором про 

співробітництво.  

4. Відшкодування частини кредиту з районного бюджету здійснюється  

лише на впровадження заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.10.2011 №1056 «Деякі питання використання коштів у сфері 

енергоефективності та енергозбереження». 

5. Для відшкодування частини кредиту позичальникам уповноважені 

кредитно-фінансові установи подають головному розпоряднику коштів 

щомісяця до 10 числа наступного періоду 2 примірники Зведеного реєстру 

Позичальників, які мають право на  отримання відшкодування. 

6. Відшкодування частини кредиту здійснюється головним розпоряд-

ником щомісяця до 25 числа згідно  із зведеними реєстрами Позичальників. 

7. Складання та подання фінансової звітності про використання 

бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи 

Програми стимулювання населення Заліщицького району щодо ефективного використання енергетичних ресурсів  

та енергозбереження на 2015-2018 роки 
 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконан

ня заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансуван-

ня 

Орієнтовні 

обсяги фі-

нансування 

(вартість), 

тис. 

гривень  

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Фінансова підтримка 

впровадження 

населенням 

енергозберігаючих 

заходів з енергозбе-

реження та енерго-

ефективної 

модернізації житлових 

будинків  

Відшкодування частини 

кредиту, отриманого 

фізичними особами,  

(далі – позичальники) на 

впровадження заходів з 

енергозбереження та 

енергоефективної 

модернізації житлових 

будинків 

2015-

2018 

роки 

Районна державна 

адміністрація в особі 

відділу  

економічного 

розвитку та торгівлі,  

уповноважені 

банківські установи 

згідно з умовами  

Генерального 

договору 

Районний 

бюджет 

500,0 

 

1. Забезпечення фі-

нансової підтримки 

позичальників на 

впровадження заходів 

з енергозбереження 

та енергоефективної 

модернізації 

житлових будинків. 

2. Впровадження 

позичальниками 

заходів, спрямованих 

на енергозбереження 

та енергоефективну 

модернізацію 

житлових будинків. 

3. Зменшення 

споживання 

позичальниками 

паливно-

енергетичних 

ресурсів. 



1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Проведення 

організаційно-

інформаційних заходів   

Проведення заходів 

щодо залучення 

позичальників, які 

бажають отримати 

кредит на впровадження 

заходів з енерго-

збереження та енерго-

ефективної модернізації 

житлових будинків 

шляхом розміщення  

відповідної інформації 

на офіційному сайті 

 Відділи  

економічного 

розвитку та торгівлі; 

містобудування, 

архітектури та ін-

дустрії будівельних 

матеріалів  райдерж-

адміністрації, 

уповноважені 

банківські установи 

згідно з 

Генеральною угодою 

Не потребує 

фінансуван-

ня 

 

– 1. Підвищення рівня 

інформованості пози-

чальників про умови 

надання кредитів на 

впровадження заходів 

з енергозбереження 

та енергоефективної 

модернізації 

житлових будинків. 

2. Зменшення витрат 

часу на оформлення 

кредитів та проведен-

ня відшкодування їх 

частини з бюджету. 

2. Мобілізація зусиль 

місцевих органів 

виконавчої влади та 

територіальних громад 

на реалізацію заходів з 

енергозбереження та 

енергоефективної 

модернізації житлових 

будинків шляхом 

популяризації 

передового досвіду з 

цього питання  

1. Ініціювання 

розроблення проектів із 

впровадження заходів з 

енергозбереження та 

енергоефективної 

модернізації житлових 

будинків з урахуванням 

передового досвіду з 

цього питання.  

2. Врахування розробле-

них проектів із 

впровадження заходів з 

енергозбереження та 

енергоефективної 

модернізації житлових 

будинків у щорічних 

програмах економічного 

і соціального розвитку 

територій, відповідних 

галузевих програмах.  

2015-

2018 

роки 

Районна  державна 

адміністрація,  

органи місцевого 

самоврядування 

Не потребує 

фінансуван-

ня 

 

– 1. Сприяння впрова-

дженню та збільшен-

ню кількості заходів з 

енергозбереження та 

енергоефективної 

модернізації 

житлових будинків. 

2. Сприяння зменше-

нню споживання меш 

канцями житлових бу 

динків паливно-енер-

гетичних ресурсів. 

3. Виконання заходів 

програмних докумен-

тів, спрямованих на 

реалізацію ініціатив 

із впровадження захо-

дів з енергозбережен-

ня та енергоефект-

ивної модернізації 

житлових будинків  



1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Поширення 

позитивного досвіду з 

впровадження заходів 

з енергозбереження та 

енергоефективної 

модернізації житлових 

будинків в засобах 

масової інформації та 

на офіційному  сайті   

райдержадміністрації, 

органів місцевого 

самоврядування, 

інших ресурсах в 

мережі інтернет. 

Регулярне висвітлення 

прикладів позитивного 

досвіду громадян, ОСББ, 

ЖБК, територіальних 

громад з питань 

впровадження заходів з 

енергозбереження та 

енергоефективної 

модернізації житлових 

будинків 

 

2015-

2018 

роки 

Відділ містобудуван-

ня, архітектури та 

індустрії будівель-

них матеріалів  рай-

держадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

Не потребує 

фінансуван-

ня 

– Збільшення кількості 

мешканців житлових 

будинків,  та 

територіальних 

громад, які хочуть 

брати участь у 

реалізації заходів з 

енергозбереження та 

енергоефективної 

модернізації 

житлових будинків 

4. Надання методичних 

консультацій, 

проведення 

роз’яснювальної 

роботи для 

позичальників та 

потенційних 

позичальників у 

рамках цієї Програми 

Проведення семінарів,  

нарад та інших заходів, 

надання консультацій з 

питань порядку 

відшкодування з 

бюджету частини 

кредитів, що надаються 

на впровадження заходів 

з енергозбереження та 

енергоефективної 

модернізації житлових 

будинків. 

2015-2018 

роки 

Відділи  економічно-

го розвитку та тор-

гівлі; містобудуван-

ня, архітектури та 

індустрії будівель-

них матеріалів  рай-

держадміністрації, 

уповноважені 

банківські установи 

згідно з Генераль-

ною угодою  

Не потребує 

фінансуван-

ня 

– Вирішення проблем, 

що будуть виникати у 

ході виконання 

Програми 



Додаток 3  

до Програми 

Типовий  Генеральний договір №____ 

про співробітництво 

м. Заліщики                                                                 «___»_________201_ року 

Відділ економічного розвитку та торгівлі Заліщицької районної державної 

адміністрації (далі – Головний розпорядник ), в особі начальника __________, який діє на 

підставі Положення про відділ економічного розвитку і  торгівлі Заліщицької 

райдержадміністрації, з однієї сторонни, та 

__________________________________________________________________ (далі – Кредитно-

фінансова установа (ПАТ „Державний ощадний банк України”, ПАТ “Державний експортно-

імпортний банк України”, ПАТ акціонерний банк “Укргазбанк”), в особі 

______________________, який діє на підставі ____________,  з другої сторони, уклали цей 

Договір про таке: 

1. Предмет Договору 

 

1.1. Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці 

Сторін у процесі відшкодування Головним розпорядником коштів частини кредиту, отриманого 

фізичними особами (надалі – відшкодування частини кредиту) на цілі з енергозбереження та 

енергоефективної модернізації житлових будинків, у Кредитно-фінансовій установі у розмірах 

та у порядку, визначеному цим Договором. 

1.2. Головний розпорядник відшкодовує частину кредиту, отриманого фізичними 

особами, (надалі – Позичальники) на цілі з енергозбереження та енергоефективної модернізації 

житлових будинків(додаток 1 до цього Договору) у Кредитно-фінансовій установі у розмірі 10 

% від розміру суми кредиту, але не більше 2 тис.грн. фізичним особам за одним кредитним 

договором на вищезазначені заходи. 

1.3. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою 

відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.  

1.4. Кредити надаються виключно  в національній валюті. 
 

2. Основні завдання Сторін 

 

2.1. Для  досягнення цілей за цим Договором сторони зобов'язуються: 

спрямовувати зусилля на виконання умов Програми; 

проводити заходи щодо залучення Позичальників, які бажають отримати кредит у 

Кредитно-фінансовій установі та отримати право на часткове погашення відсотків за кредитом, 

відповідно до умов Програми; 

обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього 

Договору, проводити спільні консультації і переговори.  
 

3. Обов'язки і права Головного розпорядника 

 

3.1. Головний розпорядник зобов'язується: 

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою реєстри 

Позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені у Програмі.  

3.1.2. Відшкодовувати частину кредиту за кредитним договором, відповідно до реєстру 

Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно з п. 3.1.1 цього Договору. 

3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою Зведені 

реєстри Позичальників, згідно з п. 4.1.6 цього Договору. 



3.1.4. Щомісяця до 25 числа наступного періоду перераховувати кошти для 

відшкодування частини кредиту за залученими кредитними коштами фізичними особами,  

відповідно до зведених реєстрів, на рахунок, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі. 

3.1.5. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на 

виконання сторонами  умов цього Договору, за 3 дні до набрання ними чинності. 

3.1.6. Не розголошувати відомості, що становлять банківську та комерційну таємницю 

Кредитно-фінансової установи, а також відомості, що стали відомі Головному розпоряднику у 

зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором. 

3.1.7. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором. 

 

3.2. Головний розпорядник має право: 

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення 

правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників. 

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов 

цього Договору. 

4. Обов'язки Кредитно - фінансової установи 

 

Кредитно-фінансова установа зобов'язується: 

4.1. Надавати кредити Позичальникам на цілі, передбачені в додатку 1  

 до цього Договору, у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами 

Кредитно-фінансової установи. 

4.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для відшкодування частини кредиту за 

кредитним договором, за кожним Позичальником окремо, виходячи з умов, передбачених у 

п.1.2 цього Договору, та відображати це у зведеному реєстрі. 

4.3. Формувати та зберігати в Кредитно-фінансовій установі щодо кожного 

Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього 

Договору, пакет документів, згідно з переліком, визначеними у  додатку 4  до цього Договору. 

4.4. Формувати реєстр Позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій 

установі на цілі, передбачені цим Договором, згідно з формою, наведеною у додатку 2 до цього 

Договору. 

4.5. Щомісяця до 10 числа наступного періоду подавати Головному розпоряднику реєстр 

Позичальників, які отримали кредит за Програмою. 

4.6. Після отримання від Позичальника повного пакету документів, наведеного у додатку 

4 до цього Договору, формувати та подавати Головному розпоряднику Зведений реєстр  

Позичальників, згідно з формою  наведеною у додатку 3 до цього  Договору.  

4.7. Перераховувати отримані від Головного розпорядника кошти, призначені для 

відшкодування частини кредиту, на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього 

Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору, для погашення суми кредиту 

Позичальника. 

4.8. Здійснювати заходи з популяризації Програми щодо відшкодування частини кредиту 

Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені 

Програмою.  

4.9. Виконувати інші зобов’язання за цим  Договором.  

 

5. Відповідальність Сторін 

 

5.1.У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим 

Договором, винна Сторона відшкодовує іншій стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки. 

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення Позичальників, 

які отримали кредит за Програмою, у Зведений реєстр згідно з додатком 3 до цього Договору. 



5.3. Головний розпорядник не несе відповідальності за несвоєчасне  

(1 місяць) перерахування коштів для відшкодування частини кредиту Позичальників з 

районного  бюджету. 

5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Головного 

розпорядника здійснювати відшкодування частини кредиту, згідно із сформованими Кредитно-

фінансовою установою Зведеними реєстрами. 

 

6. Форс-мажорні обставини 

 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень 

цього Договору, якщо це стало причиною, що не контролюються невиконуючою стороною. До 

таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої у постачанні 

електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, 

військові дії і таке інше, але не обмежуються ними. 

6.2. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються 

документами компетентних органів, які уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору, 

відповідно до чинного законодавста. 

 

7. Строк дії Договору 

 

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного 

виконання ними зобов’язань за цим Договором.  

 7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає 

розірвати Договір, подає заяву не раніше ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії 

Договору. 

8. Прикінцеві положення 

 

 8.1. Будь-які зміни і доповнення  до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін 

шляхом укладання додаткових договорів.  

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору, Сторони будуть 

намагатися вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до 

суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору. 

8.3. Цей Договір складено у чотирьох оригінальних примірниках. 

8.4. Головний розпорядник підтверджує, що Позичальники, внесені до Зведених реєстрів 

згідно з кредитними договорами та умовами цього Договору, є учасниками Програми та 

зобов’язуються відшкодовувати частину кредиту Позичальників на виконання Програми. 

 

9. Місцезнаходження та реквізити Сторін 

 

Кредитно-фінансова установа 

_________________  

_________________. _________________ 

_________________ 

_________________  

 

 

 

 

 

_________________ 

 

Відділ  економічного розвитку та торгівлі 

Заліщицької райдержадміністрації  

48600, м. Заліщики, вул.С.Бандери,15«б» 

реєстраційний  рахунок № _________ 

В __________________________ області, 

МФО ________________ 

код ЄДРПОУ ____________ 

Начальник  відділу економічного розвитку  

та торгівлі Заліщицької  

райдержадміністрації  

__________________ 

 



 

Додаток 1 

до Генерального договору 

про співробітництво №______ 

від «____»___________201  року 

 

 

ЦІЛІ КРЕДИТУВАННЯ, 

які забезпечують енергоощадність та підпадають 

під відшкодування частини кредиту для фізичних осіб 

 

№ 

з/п 
Цілі 

1 Котли з використанням  будь-яких видів палива та 

енергії (за винятком природного газу) 

2 Радіатори з терморегуляторами 

3 Вікна з двокамерними склопакетами 

(енергозберігаючим склом) 

4 Рекуператори тепла вентиляційного повітря 

5 Матеріали для  проведення робіт з теплоізоляції 

зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, 

покрівель та фундаментів 

6 Теплові насоси 

7 Сонячні колектори для виробництва теплової енергії та 

підігріву води 

 

 



Додаток 2 

до Генерального договору 

про співробітництво №______ 

від «____»___________201  року 

 
              ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                     ПОГОДЖЕНО 

Кредитно-фінансова установа                                                                                                                 Відділ  економічного  розвитку та торгівлі  

                                                                           Заліщицької   райдержадміністрації 

             ______________                                                                       ______________ 

 

Реєстр № ________ 

Позичальників ( фізичних осіб), які отримали кредит у ________________ 

за Програмою стимулювання населення Заліщицького району щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та 

енергозбереження на 2015-2018 роки за _______________  201__ р. 

             (місяць)            

Реквізити  Кредитно-фінансової установи: 

__________________ 

_________________ 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та  

по батькові 

 

 

Ідентифіка

ційний 

номер 

 

Ціль кредиту 
Номер  і 

дата 

кредитног

о 

договору 

Строк 

кредитного 

договору 

Відсоткова 

ставка за 

користуван

ня 

кредитом, 

% 

Розмір 

компенс

ації,% 

Сума 

кредит

у, грн. 

Розмір 

компенсації 

 за весь строк 

кредитування,  

грн. 

Місце 

реєстрації 

Позичальн

ика 

(район, 

місто) 

           

           

           

           

           

Усього    

 

     Кредитно-фінансова установа: 

«____» _____________________ 201__р.                       ________________________                                      ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

М.П.            (посада, прізвище та ініціали)                                            (підпис) 

 



 

Додаток 3 

до Генерального договору 

про співробітництво №______ 

від «____»___________201  року 
 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                     ПОГОДЖЕНО 

Кредитно-фінансова установа                                                                                                                Відділ економічного розвитку та торгівлі  

                                                                                       Заліщицької райдержадміністрації 

             ______________                                                                                                   ______________                 

Зведений реєстр № ________ 

Позичальників ( фізичних осіб), які отримали кредит у ________________ 

за Програмою стимулювання населення Заліщицького району щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та 

енергозбереження на 2015-2018 роки за _______________  201__ р. 

             ( місяць)           

Реквізити  кредитно–фінансової установи: 

__________________ 

_________________ 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я та   

по батькові 

 

 

 

Ідентифікаці

йний номер 

 

 

Ціль 

кредиту 

Номер  і 

дата 

кредитного 

договору 

Строк 

кредитного 

договору 

Сума 

кредиту, 

грн. 

 

Відсотко

ва ставка 

за корис-

тування 

кредито

м, % 

 

 

Розмір 

компен-

сації, 

% 

 

Розмір 

компен-

сації, 

грн. 

Сума,  

з якої 

нарахову

ється 

розмір 

компенса

ції, грн. 

Період,  

за який 

нарахову-

ються 

відсотки  

(у днях) 

            

            

             

            

            

Усього    

 

                Кредитно-фінансова установа: 

«____» _____________________ 201__р.                                     ________________________                                 ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

М.П.            (посада, прізвище та ініціали)                                  (підпис)                                                                                                                                                     



 

Додаток 4 

до Генерального договору 

про співробітництво №______ 

від «____»___________201  року 

 
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ  

для фізичних осіб, які необхідні для відшкодування частини кредиту 

(зберігається у Кредитно-фінансовій установі)  

 

1. Паспорт Позичальника (1-4, 11 стор.), (копія, засвідчена 

Позичальником). 

2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера. 

3. Довідка учасника АТО. 

4. Кредитний договір. 

5. Документи, які підтверджують цільовість використання кредитних 

коштів: 

рахунок – фактура; 

договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за 

придбаний товар або виконані роботи (копія); 

акт перевірки цільового використання коштів за кредитом або документ, 

що підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів. 

6. Акт прийому-передачі товару/акт про надання послуг або накладна на 

товар. 

 

Кредитно-фінансова установа 

Філія - __________________ 

(зазначається повне найменування 

філії Банку) 

Зазначаються: 

банківські реквізити та 

місцезнаходження банку/філії банку  

 

 

 

ПОСАДА 

 

________________  ПІБ 

 

 

Відділ  економічного розвитку та 

торгівлі   Заліщицької 

райдержадміністрації 

_________________, 

р/р _________ В ____________________ 

 

Код банку _______, 

код ЄДРПОУ _____________. 

 

 

Начальник   

 

__________________ ПІБ 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, восьма сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня 2016 року           м.Заліщики                                № 99 

 

Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій 

оцінці земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної 

власності  для подальшого продажу права оренди на неї на земельних 

торгах строком на 7 років, площею 16,1035 га, на території Городоцької 

сільської ради Заліщицького району Тернопільської області 

 

   Розглянувши клопотання Головного управління Держгеокадастру в 

Тернопільській області, як організатора земельних торгів від 04.04.2016 року 

№17-19-0.7-6931/2-16, технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності за 

межами населеного  пункту для подальшого продажу права оренди на неї на 

земельних торгах, керуючись ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 

43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

пропозиції постійної комісії районної ради з питань агропромислового 

комплексу, земельних відносин, екології та охорони навколишнього 

природного середовища,  районна рада 

в и р і ш и л а: 

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності  

для подальшого продажу права оренди на неї на земельних торгах строком на 

7 (сім) років, площею 16,1035 га, яка розташована за межами населеного 

пункту на території Заліщицького району Тернопільської області, а саме:  

- Городоцька сільська рада – площа – 16,1035 га, кадастровий номер 

– 6122082200:01:001:0488, в сумі 85380,41 грн. (вісімдесят п’ять тисяч триста 

вісімдесят гривень 41 коп.) . 

 2.Нормативну  грошову оцінку використовувати для економічного 

регулювання земельних відносин. 

          3.Контроль за  виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань агропромислового  комплексу,  земельних  відносин, 

екології  та  охорони  навколишнього  природного   середовища.    

 

 

Голова районної ради                                                              І.П ДРОЗД



 

 

 

                                                                 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, восьма сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня 2016 року           м.Заліщики                                № 100 

 

Про внесення змін до рішення районної ради  

від 08.10.2015 року № 636 

    

 Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Ковальського Володимира 

Франковича від 24.05.2016 року, керуючись статтею 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 16 Кодексу України «Про надра», 

статтею 10 Земельного Кодексу України, враховуючи рекомендації постійної 

комісії районної ради з  питань агропромислового комплексу, земельних 

відносин, екології та охорони навколишнього природного середовища від 

24.05.2016 року, районна рада  

 

      вирішила: 

 

1. Назву та пункт 1 рішення №636 від 08.10.2015 року викласти в 

такій редакції: «Про погодження фізичній особі-підприємцю Ковальському 

В.Ф. проведення геолого-розвідувальних робіт і отримання спеціального 

дозволу на користування надрами». 

         « 1. Погодити фізичній особі-підприємцю Ковальському Володимиру 

Франковичу проведення геолого-розвідувальних робіт і отримання 

спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення 

покладів піску на території Головчинської сільської ради». 

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, восьма сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня 2016 року           м.Заліщики                                № 101 

 

Про надання дозволу на розміщення  

стаціонарної малої архітектурної форми 

 

 Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Дуди Богдана 

Васильовича від 24.05.2016 року, погодження Заліщицької ЦКРЛ керуючись 

ПКМУ від 26.08.2009 року №982 «Про затвердження Порядку розміщення 

малих архітектурних форм 

 

 для провадження підприємницької діяльності», статтею 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

 

      вирішила: 

 

1. Дозволити розташувати стаціонарну малу архітектурну форму 

фізичній особі-підприємцю Дуді Б.В. у вигляді кіоску з торгівлі 

хлібобулочними та кондитерськими виробами на території Заліщицької ЦКРЛ 

по вул. С. Бандери, 96 м. Заліщики. 

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, восьма сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня  2016 року           м.Заліщики                                № 102 

 

Про надання дозволу на розміщення 

обладнання мобільного зв’язку  

    

 Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 23,24 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», враховуючи рекомендації постійної 

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

фінансів та власності, та розглянувши клопотання ПрАТ «МТС Україна» від 

24.05.2016 року №34 щодо розміщення базової станції мобільного зв’язку, 

районна рада  

 

      вирішила: 

 

1. Надати дозвіл ПрАТ «МТС Україна» на розміщення базової станції 

мобільного зв'язку на даху будівлі Заліщицької районної ради . 

2. Зобов’язати ПрАТ «МТС Україна» розміщення базової станції 

мобільного зв’язку на даху будівлі районної ради погодити у встановленому 

порядку з відповідними службами, згідно вимог чинного законодавства.    

         3.     Встановити плату в розмірі 5000 гривень в місяць за розміщення 

базової станції мобільного зв’язку. 

         4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію 

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

та власності. 

 

 

Голова районної ради                     І.П. ДРОЗД 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, восьма сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня 2016 року           м.Заліщики                                № 103 

 

Про затвердження Правил утримання  

домашніх тварин у Заліщицькому районі 

  

    

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від 

жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про ветеринарну медицину», 

«Про захист населення від інфекційних хвороб», розглянувши звернення 

Заліщицької міської ради від 24.05.2016 року №353, з метою врегулювання 

відносин у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами, забезпечення 

відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території 

району, враховуючи погодження постійної комісії районної ради з питань 

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

рада  

 

      вирішила: 

 

1.Затвердити Правила утримання домашніх тварин у Заліщицькому 

районі. 

2. Виконавчому апарату районної ради довести дане рішення до відома 

сільських, селищної та міської рад. 

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 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                               Затверджено 

                                                                                               рішенням районної ради 

                                                                                               від 25.05.2016 р. №103 

  

 

Правила 

утримання домашніх тварин в Заліщицькому районі 

Правила утримання домашніх тварин в Заліщицькому районі (далі - 

Правила) розроблено відповідно до вимог Законів України «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про 

тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 

ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», ЗУ 

«Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» з метою врегулювання відносин у 

сфері поводження з домашніми тваринами, забезпечення відповідного 

санітарного, екологічного та епізоотичного стану території Заліщицького 

району.  

 

1. Загальні положення 

1.1. Правила встановлюють порядок тримання та поводження з 

тваринами, визначають права і обов'язки юридичних та фізичних осіб - 

власників домашніх тварин, а також контроль в цій сфері. 

1.2. Дія цих Правил не поширюється на установи Міністерства оборони 

України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, 

центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, 

центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи. 

Дія цих Правил поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з 

утриманням тварин і поводження з ними фізичних та юридичних осіб.  

1.3. Поводження з домашніми тваринами ґрунтується на принципах: 

1.3.1. Гуманного ставлення до тварин; 

1.3.2. Захисту тварин від жорстокого поводження; 

1.3.3. Відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. 

 

2. Визначення термінів 

2.1.У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: 

2.1.1.Тварини - біологічні об'єкти, що відносяться до фауни: 

сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, 

хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові. 

2.1.2. Домашні тварини - собаки, коти та інші тварини, що впродовж 



 

 

тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться 

людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для 

задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не 

мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними 

морфологічними ознаками та існують тривалий час у їх природному ареалі. 

2.1.3. Експериментальна тварина - тварина, що використовується для 

проведення наукових дослідів, експериментів. 

2.1.4.Евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх 

передсмертні страждання. 

2.1.5. Жорстоке умертвіння тварин - умертвіння тварин без застосування 

знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху. 

2.1.6. Жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, 

вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а 

також нацьковування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи 

корисливих мотивів. 

2.1.7.Гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам 

захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе 

ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо. 

2.1.8. Карантинний майданчик - спеціально обладнані приміщення або 

частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх 

тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції. 

2.1.9. Утримання в домашніх умовах - обмеження природної волі 

домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, 

подвір'я окремого будинку. 

2.1.10.Притулки для тварин - неприбуткові установи, спеціально 

призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин,мають 

відповідні дозволи санітарних і ветеринарних служб; 

2.1.11.Бездоглядні тварини - домашні тварини, незалежно від породи та 

призначення (у тому числі собаки та коти, що мають ошийник з особистим 

номерним знаком і намордник), які знаходяться у громадських місцях без 

власника та не на прив'язі. 

2.1.12.Безпритульні тварини - домашні тварини, що залишилися без 

догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися 

поза контролем людини. 

2.1.13. Потенційно небезпечні собаки – собаки, які згідно з Переліком 

порід собак визнаних як потенційно небезпечні (за переліком, що         

додається), а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Службові 

собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки; 

 

 



 

 

3. Утримання домашніх тварин 

3.1. Кількість тварин, яких може тримати фізична чи юридична особа, 

обмежується можливістю забезпечення їм умов тримання відповідно до вимог 

Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

3.2. Умови тримання тварин повинні задовольняти їхні природні потреби 

в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та 

інші потреби. 

3.3. Місце тримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб 

забезпечити необхідні простір, температуру повітря, режим вологості і 

вентиляції, природне освітлення та можливість контакту тварин із природним 

для них середовищем. 

3.4. Місце тримання тварин повинно забезпечити неможливість 

заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії 

тварин. 

3.5. Власники собак зобов’язані забезпечити такі умови утримання собак, 

що унеможливлюють вільне пересування за межами території, що належить 

власнику тварини. 

 

4. Обов'язки та права власників тварин 

4.1. Особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані: 

4.1.1. Дотримуватись вимог цих Правил, правил громадського порядку, 

норм співіснування, ветеринарних норм, не допускати порушень прав і 

законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози 

безпеці людей. 

4.1.2. Реєструвати (перереєструвати) домашніх тварин віком від двох 

місяців і старше. При первинній реєстрації тварин їхнім власникам видаються 

реєстраційні посвідчення і правила тримання, а на собак, крім того, і номерні 

знаки, в тому числі шляхом встановлення вушної кліпси визначеного кольору з 

унікальним номером. Номерний знак собаки прикріплюється до його 

нашийника.  

4.1.3. Незалежно від реєстрації породних собак та котів у 

кінологічних і фелінологічних спілках, які мають міжнародний статус 

(сертифікат), зареєструвати тварин у загальній електронній базі даних 

домашніх тварин Заліщицького району. 

4.1.4. Новопридбаних домашніх тварин зареєструвати впродовж 

одного місяця від дати придбання. 

4.1.5. Тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з прив'язі лише 

в закритих дворах з висотою огорожі, що виключає можливість втечі; про 

наявність таких собак застерігати написом при вході та по периметру об'єкта 

або території. 



 

 

4.1.6. Виводити собак на сходи, у двори, інші місця загального 

користування лише на повідку з прикріпленим до нашийника особистим 

номерним знаком, а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані 

небезпечними    (додаток 1),обов'язково  на   короткому   повідку (не більше      

1,2 м) і в наморднику, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних 

посвідченнях зроблено відповідну відмітку. 

4.1.7. Не допускати забруднення екскрементами тварин приміщень, 

сходових площадок та інших місць загального користування в будинках, дворах 

і на вулицях. 

4.1.8. Прибирати екскременти за своїми тваринами в під'їздах 

багатоквартирних будинків, ліфтах,  насходах та інших місцях загального 

користування. Ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів. 

4.1.9. У разі неможливості подальшого тримання тварини передати її у 

власність іншої особи або здати до підприємства, уповноваженого у сфері 

поводження з домашніми тваринами в Заліщицькому районі або притулків для 

тварин; 

4.1.10 У випадках падежу тварини негайно повідомляти державну 

ветеринарну установу за місцем проживання, здавати трупи тварин до 

підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми тваринами в 

Заліщицькому районі, реєстраційні посвідчення, а на собак - і номерні знаки - 

до установи, яка їх видала. 

4.1.11. Негайно повідомляти заклади охорони здоров'я і ветеринарної 

служби про випадки укусу або травмування твариною людини або іншої 

тварини, а також доставляти у ветеринарну установу тварин, які покусали 

людей чи інших тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування 

впродовж 10 днів, а покусаних тварин - для огляду і лікування. 

4.1.12. У разі, коли неможливо доставити вказаних тварин, що покусали, 

повідомити про них підприємство, уповноважене у сфері поводження з 

домашніми тваринами в Заліщицькому районі з метою вилову і доставки їх до 

установи ветеринарної медицини. 

4.1.13. Надавати тварин для проведення щорічного щеплення проти сказу, 

огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок, на 

вимогу посадових осіб державних органів ветеринарної медицини та житлово-

комунальних організацій незалежно від форм власності та підпорядкування. 

4.1.14. Забезпечувати своєчасне щеплення проти сказу собак, котів та 

інших тварин. 

4.1.15. Негайно ізолювати тварину і звернутися до ветеринарної установи 

у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання. 

4.1.16. У разі смерті тварини письмово повідомити організацію, яка 

видала реєстраційне посвідчення та номерний знак, для внесення змін до 

загальної електронної бази даних домашніх непродуктивних тварин. 

4.1.17. Надавати тварин для тимчасової ізоляції у разі, коли на те є 



 

 

відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи установи 

державної ветеринарної медицини, а також тих, що завдали тілесних 

ушкоджень людині або іншій тварині. Тимчасова ізоляція тварин може 

проводитись у встановленому порядку, якщо ця тварина є небезпечною для 

оточуючих. 

4.1.18. Здійснювати перевезення домашніх тварин усіма видами 

громадського транспорту з додержанням правил, чинних на даному виді 

транспорту, при обов'язковому забезпеченні безпеки людей. 

4.1.19. Регулювати приплід власних тварин, у тому числі шляхом 

стерилізації. 

4.2. Власники домашніх тварин мають право: 

4.2.1. Утримувати домашніх тварин: 

а) Не дозволяється утримувати собак, котів та інших тварин у місцях 

загального користування; 

б) кількість тварин, що утримується, залежить від розміру та стану 

житлової площі помешкання, відповідно до ветеринарно-зоогігієнічних вимог; 

в) у «зоокутках» дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і 

оздоровчих закладів - з дозволу відповідного органу за погодженням з органами 

державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, за 

умов забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог 

Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»; 

г) на території присадибної земельної ділянки, за умови якщо огорожа 

цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на цій території; 

д) собак без повідків і намордників під час оперативного використання 

правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під 

час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках; 

е) собак з метою охорони об'єктів будівництва, територій підприємств, 

установ, організацій, за умов наявності обладнаних приміщень або на прив'язі; 

є) за умови наявності погодження з державною службою ветеринарної 

медицини та наявності відмітки про щорічне щеплення проти сказу для 

охорони – в обладнаних приміщеннях або прив’язі, для дослідної мети – у 

вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках (для юридичних 

осіб). 

4.2.2. Навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для 

дресирування за визнаними навчальними програмами. 

4.2.3. Вигулювати собак на пустирях, у місцях та зонах для вигулу у разі 

їхнього створення. 

4.3. У випадку порушення ветеринарно-санітарних вимог, відповідними 

службами складається акт про порушення, на підставі якого обмежується 

кількість тварин, тримання яких дозволено у пункті 4.2.1 цих Правил у 



 

 

відповідності до вимог законодавства України. 

4.4. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити: 

4.1.1. Безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння 

шкоди супроводжуваною твариною. 

4.1.2. Безпеку супроводжуваної домашньої тварини. 

4.1.3. Безпеку дорожнього руху шляхом безпосереднього контролю за її  

поведінкою. 

4.5. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без 

нагляду. 

4.6. Власникам домашніх тварин забороняється: 

4.6.1. Утримувати домашніх тварин незареєстрованими. 

4.6.2. Продавати тварин у невизначених спеціально для цього місцях; 

у стані алкогольного сп'яніння вигулювати тварин. 

4.6.3. Вигулювати собак без повідка і намордника у невизначених 

спеціально для цього місцях. 

4.6.4. Приводити тварин (крім тварин супроводу - собак-поводирів) у 

приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), 

об'єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих 

майданчиків, інші місця загального користування тощо. 

4.6.5. Доручати вигул собак особам, яким не виповнилося 14 років, 

психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними 

керувати твариною. 

4.6.6. Купувати, продавати або дарувати тварин, транспортувати їх, брати 

участь в виставках, спортивних змаганнях та інших заходах тощо без 

відповідного ветеринарного документа встановленого зразка. 

4.6.7. Розводити тварин з уродженими патологіями, генетично та 

фізіологічно несумісних тварин. 

4.6.8. Жорстоко поводитись з тваринами, залишати бездоглядними або 

знищувати їх. 

4.6.9. Наносити тваринам побої, травми з метою примушування тварин до 

виконання будь-яких вимог. 

4.6.10. Проводити собачі бої та інші заходи, які допускають жорстокість 

по відношенню до тварини. 

4.6.11. Вирощувати собак та котів з метою отримання з них м'яса і 

шкірок. 

4.6.12. Викидати трупи собак та котів в контейнери для збору сміття, 

захоронювати їх у не відведених для цього місцях. 

4.6.13. Навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи. 



 

 

4.6.14 Утримувати домашніх тварин в приміщеннях спільного 

користування житлових комплексів (під’їзди, горища, підвали та інше) 

 

5. Реєстрація домашніх тварин 

5.1.Реєстрація домашніх тварин здійснюється у загальній електронній базі 

даних домашніх тварин Заліщицького району.  

Ідентифікація та реєстрація здійснюється також працівниками 

ветеринарної медицини. 

5.2. Породні собаки, які належать фізичній або юридичній особі - члену 

кінологічної організації, підлягають обов'язковій реєстрації у загальній 

електронній базі даних домашніх тварин Заліщицького району незалежно від 

реєстрації в організації. 

5.3. Реєстрація котів здійснюється за бажанням власника з видачею 

реєстраційного посвідчення встановленого зразка. 

5.4. Підприємство, уповноважене у сфері поводження з домашніми 

тваринами в Заліщицькому районі, повинно у десятиденний термін 

зареєструвати тварину та видати власнику реєстраційне посвідчення, особистий 

номерний знак (жетон), а також ознайомити власника тварини з ветеринарно-

санітарними вимогами щодо її тримання. 

5.5. Для проведення реєстрації/перереєстрації власник тварини повинен 

надати власне посвідчення особи та ветеринарний паспорт на тварину, виданий 

у встановленому порядку державною службою ветеринарної медицини. 

5.6. Перереєстрація тварини проводиться у разі зміни місця проживання 

чи реєстрації власника або зміни власника. 

5.7. Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються 

зареєстрованими неналежним чином.  

5.8. Для проведення перереєстрації власнику тварини необхідно надати 

паспорт, відповідний документ і реєстраційне посвідчення на тварину 

встановленого зразка. При перереєстрації видається нове посвідчення про 

реєстрацію без зміни реєстраційного номера, крім випадків, коли реєстрація 

була проведена в іншому населеному пункті.  

 

6. Поводження з бездоглядними та безпритульними тваринами 

6.1. Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому 

числі і ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, які 

знаходяться без власника у громадських місцях, вважаються бездоглядними і 

підлягають вилову. Виловлені тварини доставляються до комунального 

підприємства, уповноваженого у сфері поводження з домашніми тваринами в 

Заліщицькому районі. 

6.2. Домашні тварини підлягають тимчасовій ізоляції у разі, якщо на це є 



 

 

відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної 

медицини, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій 

домашній тварині.  

6.3. Тимчасова ізоляція домашніх тварин проводиться у примусовому 

порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих. 

6.4. Вилов безпритульних та бездоглядних тварин окремими фізичними і 

юридичними особами забороняється, крім випадків, коли ці тварини 

проявляють явну агресію, яка загрожує здоров'ю людей. 

6.5. Вилов проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, з 

05.00 години до 07.00 години та після 20.00 години (влітку - після 22 години). 

Вилов здійснюється підприємством, уповноваженим у сфері поводження з 

домашніми тваринами в Заліщицькому районі. 

6.6. При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися 

вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством 

України. 

6.7. Опікуни безпритульних тварин 

6.8. Виловлені безпритульні тварини, які не становлять небезпеку для 

мешканців, стерилізуються, ідентифікуються, вносяться до бази даних 

безпритульних тварин, передаються новому власнику, або повертаються на 

попереднє місце перебування.  

За бажанням місцевих мешканців безпритульні тварини віддаються під 

опіку мешканця, який надав на це свою письмову згоду. 

Опікун зобов’язаний: 

- Підтвердити намір письмово шляхом подачі заяви; 

- Контролювати щеплення, дегельмінтизація, здоров’я тварини, безпека 

інших мешканців, брати участь та приймати заходи у разі 

надходження скарг на поведінку підопічної тварини.   

 

7. Продаж та придбання домашніх тварин 

7.1. Дозволяється продаж та придбання домашніх тварин: 

7.1.1. На території власника тварини. 

7.1.2. В розплідниках племінних тварин, які зареєстровані у кінологічних, 

фелінологічних та інших організаціях. 

7.1.3. У притулках.  

7.1.4.  Під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони, 

тощо), за наявності передбаченого чинним законодавством положення. 

7.1.5. На спеціалізованих ринках, які обладнані відповідним чином згідно 

з ветеринарно-санітарними правилами для ринків. 

7.2. На торгових місцях повинно бути створено умови, що відповідають 

виду тварини, її віку, підтримуються необхідні параметри мікроклімату 



 

 

приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція.  

7.3. Дозволяється відчуження цуценят віком не менше двох місяців, 

кошенят - трьох місяців. 

7.4. Продаж, придбання та дарування домашніх тварин повинен 

здійснюватися при наявності ветеринарного паспорта на тварину, виданого у 

встановленому порядку державною службою ветеринарної медицини та 

шляхом укладання угоди відповідно до чинного законодавства та на підставі 

акту приймання-передавання. 

 

8. Відповідальність осіб, що тримають домашніх тварин 

8.1.Фізичні та юридичні особи, що утримують домашніх тварин, 

зобов'язані суворо дотримуватись вимог законів України «Про захист тварин 

від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про ветеринарну 

медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інших 

нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних 

правил та норм. Не допускати порушень прав і законних інтересів інших 

фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також 

тварин, в тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке 

умертвіння. 

8.2. Фізичні та юридичні особи, які тримають домашніх тварин, несуть  

відповідальність згідно з діючим законодавством України, зокрема, за:  

8.2.1. Жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення 

дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі. 

8.2.2. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-

санітарних вимог. 

8.2.3. Порушення правил благоустрою та забезпечення чистоти і  

порядку в Заліщицькому районі. 

8.2.4. Викидання, виганяння тварин. 

8.2.5. Викидання непотрібного приплоду. 

8.2.6. Перебування тварин за межами території власника. 

8.2.7. Відмови від ідентифікації та реєстрації. 

8.2.4. Знищення або пошкодження зелених насаджень, або інших об'єктів 

озеленення на території міста. 

8.2.5. За порушення вимог цих Правил. 

 

9. Забезпечення виконання та контроль за додержанням Правил 

утримання домашніх тварин в Заліщицькому районі 



 

 

9.1. Органи внутрішніх справ  здійснюють нагляд за дотриманням 

порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають 

відповідні заходи у разі порушення законодавства про порядок поводження і 

утримання домашніх тварин, у тому числі, за жорстоке поводження з ними. 

9.2. Контроль за додержанням цих Правил на території Заліщицького 

району здійснюється посадовими особами базових органів місцевого 

самоврядування, виконавчими комітетами сільських, селищної та міської рад, 

посадовими особами органів Міністерства внутрішніх справ, громадськими 

організаціями, статутною метою яких є захист тварин ,вуличними комітетами, 

Державною ветеринарною службою та Держсанепідслужбою Тернопільської 

області. 

9.2.1. Виконавчі комітети рад в Заліщицькому районі: 

а) координують діяльність, у разі наявності, підпорядкованих 

підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог цих Правил та інших 

нормативно-правових актів тримання собак, котів та інших тварин; 

б) здійснюють контроль за додержанням вимог цих Правил та інших 

нормативно-правових актів у сфері тримання собак, котів та інших тварин 

юридичними та фізичними особами згідно з чинним законодавством; 

в) у разі створення сприяють забезпеченню облаштування місць та зон 

для вигулу собак на своїх адміністративних територіях; 

г) визначають підприємства та організації, які повинні здійснювати 

обслуговування і забезпечення відповідного технічного та санітарно- 

епідемічного стану місць та зон для вигулу, майданчиків для дресирування 

собак. 

9.2.2. Вуличні комітети незалежно від форм власності та 

підпорядкування: 

а) слідкують за своєчасною реєстрацією (перереєстрацією) власниками 

тварин та додержання ними цих Правил; 

б) у межах своїх повноважень здійснюють контроль виконання цих 

Правил, складають протоколи про порушення відповідно до статті 154 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення; 

в) забезпечують тримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень 

у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання 

проникненню до них тварин; 

г) забезпечують інформування мешканців будинків щодо проведення 

планової вакцинації від сказу та інших протиепідемічних заходів, реєстрації 

(перереєстрації) тварин; 

д) сприяють працівникам ветеринарної медицини в проведенні 

протиепізоотичних заходів, безоплатно надають приміщення для проведення 

профілактичних щеплень проти сказу; 



 

 

е) надають відповідну інформацію за запитом щодо осіб, на яких 

складено протоколи про адміністративне правопорушення за порушення вимог 

цих Правил; 

є) сприяють виконанню своїх посадових (службових) обов'язків щодо 

дотримання вимог цих Правил працівникам служби вилову тварин; 

ж) забезпечують встановлення біля входів на дитячі майданчики, які за 

ними закріплені, таблички з написом «Вигул собак заборонено» (розмір 

таблички 350*700 мм., висота літерів 65 мм.) 

9.2.3. Службові особи підприємств, установ, організацій всіх форм 

власності: 

а) слідкують за своєчасною реєстрацією тварин, які постійно знаходяться 

на підвідомчій території та додержанням цих Правил; 

б) повідомляють працівників комунального підприємства з поводження з 

тваринами в м. Заліщики про наявність безпритульних тварин та сприяють 

виконанню ними своїх обов'язків. 

9.2.4. Компетентні органи, підприємства і організації в сфері утримання 

домашніх тваринздійснюють свої повноваження в межах вимог законодавства 

України та інших нормативно-правових актів, своїх Положень або Статутів. 

9.2.5. Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження може 

здійснюватися громадськими організаціями, статутною метою яких є захист 

тварин від жорстокого поводження. 

9.2.6. Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого 

поводження: 

а) беруть участь у проведенні державними органами управління у сфері 

захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання 

підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов'язаних із 

захистом тварин від жорстокого поводження; 

б) ставлять перед відповідними органами державної влади питання про 

конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до 

чинного законодавства, у разі виявлення фактів жорстокого поводження з  

тваринами; 

в) подають до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого 

поводження, в тому числі здоров'ю громадян і майну громадських організацій; 

г) сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких 

заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою 

забезпечення виховної роботи із питань тримання тварин. 

9.2.7. Діяльність громадських організацій у сфері захисту тварин від 

жорстокого поводження здійснюється відповідно до законодавства України на 

основі їх Статутів. 

 

 

 



 

 

10. Притулки для тварин в Заліщицькому районі 

 

10.1. Для утримання безпритульних тварин створюються притулки для 

тварин. На території Заліщицького району притулки для тварин можуть 

створюватися  сільськими, селищною та міською радами, підприємствами, 

установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і 

благодійними організаціями та фізичними особами. Притулки для тварин 

проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких 

інших не заборонених законом джерел.  

10.2. Приватні притулки підлягають обов’язковій реєстрації та повинні 

діяти на підставі Положення про них, затвердженого управлінням ветеринарної 

медицини у Заліщицькому районі. Реєстрація й облік тварин, які поступили до 

приватного притулку, є обов’язковими. 

10.3. Притулки для тварин повинні мати огорожу висотою не менше 2 

метрів. Для забезпечення вимог законодавства для притулків на території 

Заліщицького району встановити такі мінімальні відстані від інших об’єктів: 

10.3.1. Від виробничих та складських будівель – 50 метрів; 

10.3.2. Від житлових та інших будівель – 300 метрів. 

10.4.При утриманні тварин у Притулку повинні бути забезпечені: 

10.4.1. Належні умови утримання, у тому числі зоотехнічні, зоогігієнічні 

норми та ветеринарно-санітарні вимоги; 

10.4.2. Дотримання вимог   законодавства   з   питань   поводження  з 

тваринами; 

10.4.3. Заходи з  недопущення  розмноження  тварин,  що перебувають у 

відділеннях утримання; 

10.4.4. Належні умови щодо своєчасного надання ветеринарної допомоги. 

10.5.Максимальна кількість тварин, які одночасно перебувають в 

притулку встановлюється фактичним розміром притулку та його оснащенням. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату районної ради                                                          П.М. МИРОНЧУК                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, восьма сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 травня  2016 року           м.Заліщики                                № 104 

 

          Про введення в члени президії представника  

         від депутатської фракції 

 

 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та статті 57 «Президія (колегія) районної, обласної ради» враховуючи 

погодження постійної комісії районної ради з питань законності, правової 

політики, регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів, 

районна рада  

 

в и р і ш и л а: 

 

            1.Ввести в склад президії  представника від депутатської фракції депутата      

            районної ради Навольського Степана Михайловича. 

 

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 

 


