
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

позачергової  ІХ сесії Заліщицької районної ради 

сьомого скликання 

 

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

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

   2.Про створення Заліщицького освітнього округу. 

   3.Про звільнення директора Заліщицького районного комунального 

підприємства «Заліщицький районний будинок народної творчості». 

   4.Про призначення виконувача обов’язків директора Заліщицького 

районного комунального підприємства «Заліщицький районний будинок 

народної творчості».  

   5.Про звільнення директора Заліщицького районного комунального 

краєзнавчого музею. 

   6.Про призначення виконувача обов’язків директора Заліщицького 

районного комунального краєзнавчого музею.  

   7.Про звільнення директора комунального підприємства «Заліщицька 

районна централізована бібліотечна система». 

   8.Про призначення виконувача обов’язків директора комунального 

підприємства «Заліщицька районна централізована бібліотечна система».  

   9.Про оголошення конкурсу. 

     10.Про надання згоди на вилучення земельної ділянки, наданої у 

користування   загальноосвітній школі І – ІІ ступенів с. Городок. 

     11. Про надання погодження Верхолі Роману Ігоровичу на проведення 

геолого-розвідувальних робіт з метою вивчення запасів гравійно-піщаної 

суміші поза межами населеного пункту на території Кулаківської сільської 

ради Заліщицького району Тернопільської області. 

    12.Різне. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, позачергова дев’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    від  21 червня  2016 року           м.Заліщики                     № 106 

 

Про створення Заліщицького 

освітнього округу  

 
             Відповідно до  Положення про освітній округ, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №777 (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року №79), 

на підставі  статей  89, 104 – 107, 110 – 112 Цивільного кодексу України, 

статей 56, 59 Господарського кодексу України, Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань», розглянувши лист відділу з питань освіти 

Заліщицької районної державної адміністрації від 17 березня 2016 року  № 

96 про створення округу з опорним навчальним закладом та філіями, 

керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  враховуючи висновки і 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. Створити з 01 вересня 2016 року Заліщицький освітній округ, до 

складу якого ввести спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів ім. О.Маковея з 

поглибленим вивчення інформаційних технологій та технологічних 

дисциплін м. Заліщики, загальноосвітню школу І ступеня села Печорна,  

загальноосвітню школу І-ІІ ступенів села Зелений Гай, загальноосвітню 

школу І-ІІ ступенів села Добрівляни. 

2. Визначити спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів ім. О.Маковея з 

поглибленим вивчення інформаційних технологій та технологічних 

дисциплін міста Заліщики (директор Хребтак Любов Миколаївна) опорним 

закладом. 

            3. Затвердити Статут спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ім. 

О.Маковея з поглибленим вивчення інформаційних технологій та 



технологічних дисциплін м. Заліщики в новій редакції (додаток 1)  та 

Положення філій: загальноосвітньої школи І ступеня села Печорна, 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села Зелений Гай, загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів села Добрівляни. 

4. Припинити юридичні особи: 

-  загальноосвітню школу І ступеня села Печорна (за адресою: 

Тернопільська область, Заліщицький район, село Печорна); 

-  загальноосвітню  школу І-ІІ ступенів села Зелений Гай (за адресою: 

Тернопільська область, Заліщицький район, село Зелений Гай); 

-    загальноосвітню  школу І-ІІ ступенів села Добрівляни (за адресою: 

Тернопільська область, Заліщицький район, село Добрівляни) шляхом 

ліквідації. 

          6. Визначити правонаступником ліквідованих юридичиних осіб 

спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів ім. О. Маковея з поглибленим вивчення 

інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики. 

7. Затвердити штатні розписи: 

– спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ім. О. Маковея з поглибленим 

вивчення інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики 

та її філій: загальноосвітньої школи І ступеня села Печорна, 

загальноосвітньої  школи І-ІІ ступенів села Зелений Гай, загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів села Добрівляни. 

          8. Утворити ліквідаційну комісію у складі, згідно з додатком. 

9. Встановити строк заявлення вимог кредиторів протягом двох місяців 

з дати офіційного оприлюднення повідомлення про ліквідацію юридичних 

осіб: 

-  загальноосвітню школу І ступеня села Печорна (за адресою: 

Тернопільська область, Заліщицький район, село Печорна); 

-  загальноосвітню  школу І-ІІ ступенів села Зелений Гай (за адресою: 

Тернопільська область, Заліщицький район, село Зелений Гай); 

-    загальноосвітню  школу І-ІІ ступенів села Добрівляни (за адресою: 

Тернопільська область, Заліщицький район, село Добрівляни). 

          10. Відділу з питань освіти Заліщицької районної державної 

адміністрації: 

          10.1. Забезпечити підвіз учнів та педагогічних працівників із сіл 

Печорна, Зелений Гай, Добрівляни до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ім. 

О. Маковея з поглибленим вивчення інформаційних технологій та 

технологічних дисциплін м. Заліщики. 

          10.2. Організувати харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгової 

категорії відповідно до чинного законодавства. 

          11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

сімї, молоді, спорту, соціального захисту населення, духовності, свободи 

слова та інформації. 

 

Голова районної ради                                                                   І.П. ДРОЗД 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, позачергова дев’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    від  21 червня  2016 року           м.Заліщики                     № 107 

 

 

Про звільнення директора Заліщицького 

районного комунального підприємства 

«Заліщицький районний  будинок народної творчості» 

 

Відповідно до абзацу 2 частини 3 Прикінцевих положень закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної 

процедури призначення керівників державних та комунальних закладів 

культури», керуючись п.20 ст.43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 9 ст.36 КЗпП України, враховуючи   

рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони 

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

населення, духовності, свободи слова та інформації від 21 червня 2016 року, 

районна рада 

 

в и р і ш и л а : 

 

 1. Звільнити Гирилюка Володимира Степановича 01 липня 2016 року з 

посади директора Заліщицького районного комунального підприємства 

«Заліщицький районний будинок народної творчості»   згідно п.9 ч.1 ст.36 

КЗпП України.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

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

слова та інформації. 

 

 

Голова районної ради             І.П.ДРОЗД 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, позачергова дев’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    від  21 червня  2016 року           м.Заліщики                     № 108 

 

Про призначення виконувача обов’язків 

директора Заліщицького районного комунального 

підприємства «Заліщицький районний 

будинок народної творчості» 

 

До призначення  директора Заліщицького районного комунального 

підприємства «Заліщицький районний будинок народної творчості»  в 

порядку, передбаченому  Законами України «Про культуру», «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної 

форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення 

керівників державних та комунальних закладів культури», керуючись п.20 

ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи    

рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони 

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

населення, духовності, свободи слова та інформації від 21 червня 2016року, 

районна рада 

                                

                                       в и р і ш и л а: 

 

1.Призначити Гирилюка Володимира Степановича виконувачем 

обов’язків директора Заліщицького районного комунального підприємства 

«Заліщицький районний будинок народної творчості» з 01 липня 2016 року. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

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

слова та інформації 

 

 

Голова районної ради             І.П.ДРОЗД 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, позачергова дев’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    від  21 червня  2016 року           м.Заліщики                     № 109 

 

Про звільнення директора Заліщицького 

районного комунального краєзнавчого музею  

 

Відповідно до абзацу 2 частини 3 Прикінцевих положень закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної 

процедури призначення керівників державних та комунальних закладів 

культури», керуючись п.20 ст.43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 9 ст.36 КЗпП України, враховуючи   

рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони 

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

населення, духовності, свободи слова та інформації від 21 червня 2016року, 

районна рада 

 

в и р і ш и л а: 

 

 1. Звільнити Каспрука Віталія Володимировича 01 липня 2016 року з 

посади директора Заліщицького районного комунального краєзнавчого  

музею   згідно п.9 ч.1 ст.36 КЗпП України.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

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

слова та інформації. 

 

 

 

       Голова районної ради             І.П.ДРОЗД 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, позачергова дев’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    від  21 червня  2016 року           м.Заліщики                     № 110 

                    

Про призначення виконувача обов’язків  

директора Заліщицького районного 

комунального краєзнавчого музею 

 

До призначення  директора Заліщицького районного комунального 

краєзнавчого музею в порядку, передбаченому  Законами України «Про музеї 

та музейну справу», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та 

конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних 

закладів культури», керуючись п.20 ст.43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи  рекомендації постійної комісії 

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

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

інформації від 21 червня 2016року, районна рада 

                                

                                       в и р і ш и л а: 

 

1.Призначити Каспрука Віталія Володимировича виконувачем 

обов’язків директора Заліщицького районного комунального краєзнавчого 

музею з 01 липня 2016 року. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

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

слова та інформації 

 

 

     Голова районної ради             І.П.ДРОЗД 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, позачергова дев’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    від  21 червня  2016 року           м.Заліщики                     № 111 

            

 Про звільнення директора  комунального 

 підприємства «Заліщицька районна  

 централізована бібліотечна система»  

 

Відповідно до абзацу 2 частини 3 Прикінцевих положень закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної 

процедури призначення керівників державних та комунальних закладів 

культури», керуючись п.20 ст.43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 9 ст.36 КЗпП України, враховуючи   

рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони 

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

населення, духовності, свободи слова та інформації від 21 червня 2016року, 

районна рада 

 

в и р і ш и л а : 

 

 1. Звільнити Тракало Ольгу Йосипівну  01 липня 2016 року з посади 

директора  комунального підприємства «Заліщицька районна централізована 

бібліотечна система»   згідно п.9 ч.1 ст.36 КЗпП України. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

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

слова та інформації. 

 

 

   Голова районної ради             І.П.ДРОЗД 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, позачергова дев’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    від  21 червня  2016 року           м.Заліщики                     № 112 

                                                 

Про призначення виконувача обов’язків 

директора комунального підприємства  

«Заліщицька районна централізована бібліотечна система» 

 

До призначення  директора  комунального підприємства «Заліщицька 

районна централізована бібліотечна система»   в порядку, передбаченому  

Законами України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної 

форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення 

керівників державних та комунальних закладів культури», керуючись п.20 

ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи    

рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони 

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

населення, духовності, свободи слова та інформації від 21 червня 2016року, 

районна рада 

                                

                                       в и р і ш и л а: 

 

1.Призначити Тракало Ольгу Йосипівну виконувачем обов’язків 

директора  комунального підприємства «Заліщицька районна централізована 

бібліотечна система» з 01 липня 2016 року. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

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

слова та інформації 

 

 

      Голова районної ради             І.П.ДРОЗД 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання, позачергова дев’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    від  21 червня  2016 року           м.Заліщики                     № 113 

 
Про оголошення конкурсу на  

зайняття вакантних посад 

 

 
Відповідно до статей 21, 21

1 
- 21

5
  Закону України «Про культуру», 

статті 24 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», статті 26 

Закону України «Про музеї та музейну справу»,   керуючись пунктом 20 

частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з 

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

соціального захисту населення, духовності, свободи слова та інформації від 

21.06.2016року, районна рада 

в и р і ш и л а:  
 

 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад - директора 

Заліщицького районного комунального підприємства «Заліщицький 

районний будинок народної творчості; директора Заліщицького районного 

комунального краєзнавчого музею; директора комунального підприємства 

«Заліщицька районна централізована бібліотечна система. 

2. Встановити кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення 

вакантних посад: 

 - громадянство України; 

 - вільне володіння державною мовою; 

 - вища освіта відповідного спрямування; 

 - стаж роботи у сфері культури не менше трьох років; 

 - здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім та 

професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора районного 

будинку народної творчості; краєзнавчого музею; централізованої 

бібліотечної системи. 

 3. Для участі в конкурсі претенденти упродовж 30 днів з дня 

оголошення конкурсу подають наступні документи: 

               - заяву про участь у конкурсі на ім’я голови районної ради, в якій 

зазначають надання згоди на обробку персональних даних відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних»; 



    - автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, 

місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про 

освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу 

( у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу 

електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи 

відсутність судимості; 

- копію паспорта; 

- копія документів про освіту; 

- два рекомендаційні листи довільної форми; 

- мотиваційний лист довільної форми; 

- програми розвитку відповідних закладів на один і п’ять років. 

Особа може надати інші документи, які на її думку, підтверджують її 

професійні чи моральні якості. 

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої 

інформації. 

Документи надсилаються на поштову та електронну адресу 

Заліщицької  районної ради ( 48600, м. Заліщики, вул. Ст. Бандери, 15Б, 

25780714@mail.gov.ua). 

 4. Голові районної ради не пізніше 30 днів з дня оголошення конкурсу 

затвердити персональний склад конкурсної комісії відповідно до вимог статті 

21
3
 Закону України «Про культуру».   

 5. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання 

документів для участі в конкурсі виконавчому апарату районної  ради 

оприлюднити на офіційному сайті ради подані претендентами документи з 

урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

Пропозиції та зауваження щодо кандидатур на заміщення вакантних 

посад приймаються протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про 

кандидатів на електронну адресу районної ради (25780714@mail.gov.ua), які 

передаються конкурсній комісії. 

 6. Конкурсній комісії у визначений законом термін провести 

конкурсний відбір та подати кандидатури переможців для подальшого 

призначення їх сесією районної ради на відповідні посади.  

7. 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, позачергова дев’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    від  21 червня  2016 року           м.Заліщики                     № 114 
 

Про надання згоди на вилучення земельної ділянки, 

наданої у користування   загальноосвітній 

школі І – ІІ ступенів с. Городок 

  
         Розглянувши клопотання виконавчого комітету Городоцької сільської 

ради від 16.06.2016 року № 156, погодження відділу з питань освіти 

Заліщицької районної державної адміністрації від 17.06.2016 року № 312, 

інформацію відділу Держгеокадастру у Заліщицькому районі, враховуючи 

рекомендації постійних комісій  районної ради з питань агропромислового 

комплексу, земельних відносин, екології та охорони навколишнього 

природного середовища та з питань освіти, охорони здоров’я, культури, 

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

свободи слова та інформації, керуючись статтями 141, 149 Земельного 

Кодексу України,  статею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні» районна рада 

 

 в и р і ш и л а:  

  

           1. Дати згоду на вилучення земельної ділянки загальною площею 

0,90га,  наданої  загальноосвітній школі І – ІІ ступенів с. Городок у  

користування для навчально-дослідницької ділянки, у зв’язку із 

добровільною відмовою від права користування земельною ділянкою. 

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, позачергова дев’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 21 червня 2016 року           м.Заліщики                                № 115 

 

Про надання погодження Верхолі Роману Ігоровичу 

на проведення геолого-розвідувальних робіт з метою  

вивчення запасів гравійно-піщаної суміші поза  

межами населеного пункту на території Кулаківської сільської ради  

Заліщицького району Тернопільської області 

 

Розглянувши клопотання Верхоли Романа Ігоровича та враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань агропромислового 

комплексу, земельних відносин, екології та охорони навколишнього 

природного середовища, відповідно до ст. 10 Кодексу України «Про надра» 

та пункту 22 частини 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  районна рада  

 

в и р і ш и л а: 

 1. Надати погодження Верхолі Роману Ігоровичу на отримання 

спеціального дозволу  на проведення геолого - розвідувальних робіт з метою 

вивчення запасів гравійно-піщаної суміші поза межами населеного пункту на 

території Кулаківської сільської ради Заліщицького району Тернопільської 

області.  

 

         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 

 

 


