6/17 (7) КВІТЕНЬ, 2021, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
У ЧОРТКОВІ ВІДКРИЛИ ГРОМАДСЬКУ ПРИЙМАЛЬНЮ... СТ. 2

ХІ З’ЇЗД: «СЛУГА НАРОДУ»
ЙДЕ В КОЖЕН РЕГІОН... СТ. 3

ЗАГАЛЬНОПОЛІТИЧНЕ ВИДАННЯ
У СЕЛІ ГОРОДИЩЕ ЗБУДУВАЛИ
СУЧАСНУ АМБУЛАТОРІЮ... СТ. 4

ЗЕМЛЯ - ГРОМАДАМ:
ЗАВЕРШУЄМО РЕФОРМУ... СТ. 6

ПОТУЖНІ ОСЕРЕДКИ ТА ЗВ’ЯЗОК ІЗ РЕГІОНАМИ:
НОВИЙ СТАТУТ «СЛУГИ НАРОДУ»
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» УХВАЛИЛА НОВИЙ СТАТУТ,
ЯКИЙ НАДАЄ ШИРОКІ ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕРВИННИМ ОСЕРЕДКАМ
І ПОСИЛЮЄ ЗВ’ЯЗОК ІЗ РЕГІОНАМИ. ПРО ЦЕ ЙШЛОСЯ НА
XI З’ЇЗДІ ПАРТІЇ В КИЄВІ.
Як зазначив голова партії «Слуга
Народу» Олександр Корнієнко, новий
статут принципово змінює організаційну структуру партії та передбачає нові
вищі керівні органи. Це забезпечить
політичну децентралізацію і повноцінний розвиток громад.
«Працювала група юристів, ідеологів, політтехнологів над тим, щоб
максимально наблизити систему
управління партією до реальності.
Тому що статут, який у нас був раніше, відповідав попереднім етапам
розвитку. На тому етапі, на якому ми
зараз, потрібні нові кроки», – заявив
очільник політичної партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко.
У партії з’явиться Політична рада,
яка розроблятиме тактику і стратегію
партії у взаємодії з експертною спільнотою та громадянським суспільством.
До неї увійдуть народні депутати з
фракції «Слуга Народу», представники
виконавчої влади, деякі депутати місцевих рад і пересічні партійці. Головою Політради партії «Слуга Народу»
обрали Давида Арахамію.
Також було обрано чотирьох його
заступників. Ними стали перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук

та народні депутати Андрій Мотовиловець, Вадим Галайчук і Євгенія
Кравчук.
Ще один новий орган – Національна рада громад, до її складу входять
голови обласних організацій. Це майданчик, на якому обговорюватимуться
проєкти державних рішень стосовно
місцевого самоврядування, регіональна політика та обмінюватимуться
досвідом регіональні організації. З
Тернопільщини в Національну раду
громад включено нардепа Володимира Гевка.
«Сьогодні наша партія налаштовується на дуже конструктивну роботу
і на найвищому рівні, і на рівні кожної
окремої громади. Саме тому на з’їзді
було оновлено структуру партії. Хочу
звернути увагу на створення Політичної ради, яка розроблятиме тактику і
стратегію політсили у взаємодії з експертною спільнотою та громадянським
суспільством. Також було сформовано
Національну раду громад, яка буде
прислухатися до думки кожного регіону й кожної громади. Залежно від
отриманих даних і будуватиметься
політика на законодавчому рівні. Тут
можемо говорити про нові закони, які

оптимізують роботу громад, зроблять
їхню діяльність більш продуктивною.
Будуть прийматися закони, які дадуть змогу на рівні кожної громади
будувати потужну державу. Також
це дозволить координувати роботу
виконавчої гілки влади, оскільки зараз вона зосереджена в одних руках.
Окрім того, під час зустрічі Президент
наголосив, що партія повинна очистити свої ряди від людей, які потрапили
сюди випадково, адже за рік роботи
вже зрозуміло, хто справді займається
державницькою роботою, а хто від-

стоює власні інтереси», – розповів
народний депутат Володимир Гевко.
На регіональному рівні буде створена така ж структура керівних органів:
Політична рада області та Рада громад області. До неї увійдуть керівники
місцевих організацій.
Водночас місцеві організації та
первинні осередки отримають широкі можливості. Відтепер осередки
можуть бути створені на рівні міст, які
не є центрами територіальних громад,
а також на рівні сіл, селищ, вулиць,
кварталів і навіть будинків.

ПРО ТРИ ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ

НА XI З’ЇЗДІ «СЛУГИ НАРОДУ» В КИЄВІ ПРЕЗИДЕНТ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
ЗАКЛИКАВ ПАРТІЙЦІВ БУТИ БІЛЬШ ІНІЦІАТИВНИМИ, А КЕРІВНИЦТВО ПАРТІЇ ВИЗНАЧИЛО
ТРИ ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ.
«Беріть на себе, будь ласка, ініціативу
та відповідальність. Тим паче, що ми
надали вам для цього все, я вважаю, абсолютно все необхідне: повноваження,
кошти й інші ресурси. Пам’ятаймо, що
саме з тисяч маленьких змін на місцях
складаються глобальні зміни у країні»,
– звернувся до представників партії
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«Слуга Народу» глава держави.
Своєю чергою очільник партії Олександр Корнієнко зазначив, що після
місцевих виборів і завершення великого електорального циклу «Слуга
Народу» має три основні напрямки
роботи.
Перший – це створення нових керів-
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них органів партії – Політичної ради та
Національної ради громад.
Другий напрямок запроваджує принципи, які допоможуть рухатися по партійних щаблях тим, хто справді цього
заслуговує.
Третій – реалізація стратегії дій, що
окреслена в Доктрині партії.
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НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ВОЛОДИМИР ГЕВКО ТА ЄВГЕНІЯ КРАВЧУК
ВІДКРИЛИ В ЧОРТКОВІ ГРОМАДСЬКУ ПРИЙМАЛЬНЮ
ПРИЙМАЛЬНЯ РОЗТАШОВАНА У ПРИМІЩЕННІ ЧОРТКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ПО ВУЛИЦІ ШЕВЧЕНКА, 23.
Працюватиме з понеділка по п’ятницю з 9 до 15 години. Кожен зможе
прийти й передати своє звернення
письмово або усно. Також завжди
можна написати листа на адресу
sluga.narodu.chortkiv@gmail.com

або зателефонувати за номером
+380965327808.
«Бути народним обранцем – це
завжди саме про живе, безпосереднє спілкування з людьми. Півтора року тому виборці почули нас

і наші ідеї, а сьогодні ми повинні
чути громадян, бути відкритими до
діалогу та сприяти розв’язанню їхніх
нагальних проблем», – зазначила
Євгенія Кравчук.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» ОБРАЛА ПОЛІТРАДУ
Керівний орган очолила народна
депутатка й заступниця голови Політради партії Євгенія Кравчук. Таке
рішення було ухвалене на конференції
обласної партійної організації.
«Дякую колегам за довіру й підтримку. Ми готові запустити партійне будівництво на Тернопільщині.
Представники центральної влади
і влади на місцях будуть у тісній
взаємодії допомагати одне одному

та будувати сильну структуру. Ми
даємо сигнал усій області: активно розвиватимемо регіон, що має
великий потенціал. І туристичний,
і економічний. Наприклад, у пріоритеті – «Велика реставрація». Це
проєкт не лише про відновлення
пам’яток, а й про відродження культури в Україні, нову віху розвитку
туристичної галузі, економіку регіону та багато іншого. І, звичай-

но, слід згадати програму «Велике
будівництво». До цікавих пам’яток
– гарними дорогами. Добре, що до
Політради ввійшли координатори
рухів Зе!Жінки та Зе!Молодіжка,
адже ми активно працюватимемо в
цих напрямах також», – розповіла
про плани Євгенія Кравчук.
Зазначимо, що до складу Політради
увійшли: Володимир Гевко, Євгенія
Кравчук, Людмила Марченко, Ігор

Жмінка, Віктор Гевко, Іван Калаур,
Ярослав Захарків, Денис Фаріончук, Володимир Семерез, Оксана
Вівчар, Галина Сопель. Окрім того,
народного депутата від «Слуги Народу» Володимира Гевка переобрали головою Тернопільської обласної
організації ще на два роки. Також
сформовано міський осередок політичної партії «Слуга Народу» в місті
Тернопіль.

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТВОРЮЮТЬ ЗЕ!МОЛОДІЖКУ!
12 березня відбулася зустріч талановитої, креативної молоді, яка ініціювала створення Зе!Молодіжки в
Тернопільській області. Це частина
молодіжного політичного крила партії
«Слуга Народу».
Під час заходу очільницею організації в регіоні обрали Галину
Сопель.
Важливою складовою успіху є те, що
до команди долучаються прихильники, які займуться втіленням реальних
ініціатив за різними напрямами: спор-
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тивно-оздоровчий, культурно-туристичний, освітній.
Зе!Молодіжка – це альтернативне
крило партії «Слуга Народу». Передусім виконує роль молодіжного
політичного руху абсолютно нового
формату з прогресивними поглядами
на молодіжну політику. Це ком’юніті
активних і цілеспрямованих людей,
яких об’єднують ідеї та принципи
Президента Володимира Зеленського.
Зе!Молодіжка – частина його команди, частина України.
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XI З’ЇЗД
«СЛУГИ НАРОДУ»:
ЙДЕМО В КОЖНУ ГРОМАДУ
ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» ЗМІНИЛА СТРУКТУРУ, СТВОРИВШИ
НАЦІОНАЛЬНУ РАДУ ГРОМАД І ПОЛІТИЧНУ РАДУ, ТА ВСТАНОВИЛА
КУРС НА ПОТУЖНИЙ ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК ІЗ РЕГІОНАМИ
Після місцевих виборів «Слуга Народу» стала всеукраїнською партією,
кількість її членів та депутатів збільшилася майже у 30 разів. Ми – це не
лише 245 депутатів Верховної Ради,
відтепер «Слуга Народу» має понад
1000 фракцій у місцевих радах по
всій Україні, понад 6 тис. депутатів
та понад 220 голів місцевих рад різних рівнів.
Партія планує активно співпрацювати з регіонами та допомагати
у розвитку громад. Це питання обговорювали на форумі голів ОТГ у
Києві напередодні партійного з’їзду.
На ньому представники місцевого самоврядування напрацьовували механізми роботи з місцевими бюджетами,
щоб покращити життя громад.
Аби ці зміни були продумані та невпинні, партія провела позачерговий XI
з’їзд, на якому змінила свою структуру,
розширила повноваження місцевих осередків та визначила план дій.
У партії з’явилися нові вищі керівні органи. Насамперед це Політична рада, яка розроблятиме тактику
і стратегію у взаємодії з експертною
спільнотою та громадянським суспільством. До неї увійдуть народні
депутати із фракції «Слуга Народу»,
представники виконавчої влади, депутати місцевих рад та інші члени
партії – всього 73 особи.
«Я дуже радий, що Політична рада
обрала своїм керівником Давида
Арахамію, нашого відомого політика,
мого колегу та голову нашої фракції
у Верховній Раді. Я думаю, це один із

ЗАКОНИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
№ 4604

САДОЧОК БІЛЯ ДОМУ

До дитячого садочка у першу
чергу зараховуватимуть дітей, які
мешкають поруч із ним (законопроєкт №4604, ухвалений у першому
читанні). Це ж стосується братів чи
сестер малюків, які вже відвідують
дитсадок, а також – дітей працівників
закладу. Друга черга – для дітей, що
не проживають на території обслуговування закладу дошкільної освіти,
але хочуть у ньому навчатися. Ходити
до найближчого дитячого садочка
необов’язково, батьки можуть обрати
будь-який інший.
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символів єдності нашої партії з парламентом», – сказав голова партії
Олександр Корнієнко.
Інший керівний орган – Національна
рада громад. Вона стане майданчиком, де обговорюватимуть проєкти
державних рішень та їхню реалізацію
у сфері місцевого самоврядування і
регіональної політики.
Крім того, Нацрада відповідатиме за
розподіл частини державного фінансування, пов’язаного з функціонуванням регіональних осередків. Третина
держфінансування партії спрямована
на їхню діяльність.
«Люди на місцях мають вирішувати,
на що краще й ефективніше витрачати
кошти платників податків, які проєкти
реалізовувати», – пояснив Олександр
Корнієнко.
До Національної ради громад
увійшли голови обласних організацій
«Слуги Народу». Очолив її народний
депутат Олександр Завітневич, голова Комітету ВР з питань національної
безпеки, оборони та розвідки, очільник Черкаської обласної організації
партії.
Така ж структура керівних органів
буде на регіональному рівні – Політична рада області та Рада громад області. До неї увійдуть керівники місцевих
організацій «Слуги Народу».
«Така структура дозволить забезпечити максимальну участь членів партії
не лише в ухваленні, а й у розробці
партійних рішень, формулювати проєкти політичних рішень і обговорювати їхнє ухвалення безпосередньо

№ 4241

ПРАВИЛА ДЛЯ КОЛЕКТОРІВ
Верховна Рада встановила цивілізовані правила роботи колекторів
(законопроєкт №4241, друге читання). З’явиться публічний Реєстр колекторських компаній, який вестиме
Нацбанк. НБУ контролюватиме колекторів та зможе штрафувати (від 52 до
102 тис. грн) або виключати порушників із Реєстру. Колекторам заборонять
телефонувати боржникові з 20:00 до
8:00 год., взаємодіяти з ним більш ніж
двічі на день, погрожувати, шантажувати, вводити в оману та повідомляти
про борг іншим особам.
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з депутатами чи міністрами, гнучко
реагувати на зміни ситуації», – пояснив Корнієнко.
Зміни у структурі «Слуги Народу»
закріплені у новому Статуті партії,
який ухвалив з’їзд. Цей документ запроваджує низку важливих новацій.
Партія отримує потужний канал зворотного зв’язку із громадами через
партійців на місцях. Вона контролюватиме діяльність чиновників і матиме
можливість оперативно отримувати
інформацію у разі втрати довіри виборців до депутата.
Вперше в історії української політики місцеві організації та первинні
осередки отримують від політичної
партії дуже широкі повноваження.
Осередки можуть бути створені на
рівні міст, що не є центрами територіальних громад, а також – на рівні сіл,
селищ, вулиць, кварталів і навіть будинків. Регіональні організації можуть
відкликати депутатів місцевих рад
за народною ініціативою. Стратегічне
бачення розвитку країни відтепер закріплене у Доктрині партії, яку також
ухвалив з’їзд. Це змістовний і чіткий
документ, який є дороговказом для
партії в цілому і кожного партійця зокрема. Її обговорять на регіональних
партійних конференціях по всій країні.
«Це план, як створити економіку з
прозорими ринками, сучасну інфраструктуру, міцні територіальні громади, забезпечити чесну та відповідальну владу. Тобто будівництво мирної,
незалежної та суверенної держави –
«країни мрій». Доктрина тією чи іншою

№ 4278

ПОСИЛКИ БЕЗ ПОДАТКІВ
Ліміт на закордонні відправлення
без мита збільшиться зі 100 до 150
євро (законопроєкт №4278, ухвалений
у першому читанні). Оподатковуватиметься лише частина вартості, що
перевищує цей ліміт. Наприклад, якщо
товари в посилці коштують 160 євро
– ПДВ буде стягнуто лише з 10 євро.
Новий склад парламенту повернув
українцям відібране попередньою
владою право отримувати без оподаткування іноземні посилки до 150
євро. Замовляти будь-які товари з-за
кордону стане дешевше та зручніше.

мірою – це основна частина стратегії
розвитку країни. Вона допоможе краще здійснювати зміни», – наголосив
Олександр Корнієнко.
Доктрина повторює програму Президента і партії, доопрацьовану на
основі досвіду двох років роботи при
владі та перетворену на стратегію
розвитку держави. У ній визначено
стратегічний підхід партії до перетворень в Україні та є відповідь на
запитання, як «Слуга Народу» втілюватиме ці зміни. Доктрина називає
п’ять стратегічних напрямків країни:
мир, інститути, інвестиції, інфраструктура, народовладдя.
Щоб втілювати ці зміни, «Слуга
Народу» розширює можливості для
активних громадян. Вони зможуть почати працювати на різних рівнях партії
та будувати кар’єру в сфері місцевого
і державного управління.
Запроваджується принцип меритократії – створення умов для розвитку
людям, які проявили себе на місцевому рівні, вони зможуть навчатись і
здобувати досвід в органах влади. Всі,
хто прагне змін та переконаний, що
від нього залежить майбутнє країни,
зможе скористатися цим механізмом.
«Ми хочемо, щоб партія більше відкрилася й дала нові можливості для
людей, які прагнуть змін у країні. Ми
запроваджуємо такі принципи, що
дозволять рухатися партійними щаблями всім, хто дійсно на це заслуговує», – сказав Корнієнко.

№ 3623

ЕЛЕКТРОННІ ТРУДОВІ
Верховна Рада запровадила перехід на електронні трудові книжки
(законопроєкт №3623, ухвалений у
цілому). Впродовж 5 років усі паперові
трудові книжки мають оцифрувати. У
реєстрі буде вся наявна інформація:
зміна посади й місця роботи, періоди
звільнень, заохочення та догани. Це
значно спростить процес працевлаштування, зробить можливим автоматичне нарахування пенсії, зменшить
бюрократію. Під час перехідного етапу можна користуватися паперовою і
електронною трудовою.
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У ТЕРНОПОЛІ ЦЬОГО РОКУ ДОБУДУЮТЬ «ВОДНУ АРЕНУ»

МІНРЕГІОН ПОГОДИВ ПЕРЕЛІК
ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ БУДУТЬ
ПРОФІНАНСОВАНІ В ЦЬОМУ
РОЦІ З ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Серед об’єктів – центр веслування
та водних видів спорту «Водна арена
Тернопіль».
«Проєктом передбачено будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу, зведення шести
причалів, елінгів, стартової вишки,
системи доріжок «Альбано», обвідного каналу з мостом», – повідомив
голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.
На будівництво другої черги з ДФРР
виділять понад 15,7 млн грн.
Як зазначає депутат Тернопільської

міської ради від «Слуги Народу» Віктор Гевко, Тернопіль заслуговує на
те, аби стати центром водних видів
спорту не лише Західної, а й усієї
України.

«Водна арена повинна стати спортивною візитівкою не тільки Тернополя, але й України. Маємо надію, що
після завершення будівництва вона
буде чудовою базою для тренування

олімпійських чемпіонів і туристичною цікавинкою. Адже це насправді
об’єкт європейського рівня», – підкреслив Віктор Гевко.

ТЕРНОПІЛЬЩИНА ПОЧАЛА РЕМОНТ ДОРОГИ ЄДНОСТІ М-30
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ РЕМОНТ ДОРОГИ ЄДНОСТІ М-30 СТРИЙ –
ІЗВАРИНЕ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
Ремонт автошляху М-12 є пріоритетом президентської програми,
адже разом з автошляхом М-04 він
утворить новий маршрут, присвячений 30-й річниці незалежності України
(траса М-30).
Ділянка майбутнього автошляху
М-30 Стрий – Ізварине в Тернопільській області проходить від меж Івано-Франківщини та Хмельниччини
через Тернопіль.
«Відомо, що від Тернополя до
межі Хмельницької області цю дорогу ремонтували у 2018 році. А від

Тернополя через місто Бережани
до меж Івано-Франківської області
цей автошлях не знав ремонту ще з
1990-х років. У 2021 році маршрут
буде відновлено повністю. Також
варто додати, що на ділянці дороги,
яку відремонтують, буде облаштовано перший у регіоні майданчик
для зважування в русі. Цей комплекс проводитиме автоматичне зважування великогабаритного транспорту», – розповів голова фракції
«Слуга Народу» в Тернопільській
обласній раді.

НЕЗАБАРОМ МАЛЕНЬКІ ЖИТЕЛІ СЕЛА ПІДГОРОДНЄ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ПІДУТЬ У НОВУ ШКОЛУ
БУДІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ
В ПІДГОРОДНЬОМУ БУЛО ЗАПЛАНОВАНЕ
ЩЕ У 2018 РОЦІ. ТОДІ ПІДГОТУВАЛИ ПРОЄКТ,
КОШТОРИС, АЛЕ НА ЦЬОМУ ВСЕ ЗУПИНИЛОСЯ.

Грошей на будівництво не знайшли,
а десятки дітей із приміського села
були змушені їздити на навчання в
обласний центр та інші села.
Удосконалили проєкт і за рік з нуля
звели двоповерхову будівлю вже у
2020 році завдяки президентській
програмі «Велике будівництво».
Навчально-виховний комплекс розрахований на 70 дітей. Вартість – 32,5
млн грн. Роботи проводяться за кошти
ДФРР на умовах співфінансування з
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органом місцевого самоврядування.
Тут уже завершені зовнішні роботи,
підведені комунікації.
Цей заклад дуже важливий для громади і стане хорошою альтернативою
старій сільській школі, яка вже давно
не відповідає сучасним вимогам.
Завершити будівництво НВК планують влітку, щоб заклад могли підготувати до нового навчального року.
Вже з 1 вересня діти займатимуться
в нових, сучасних класах.

SLUGA-NARODU.COM
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У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ МІСЬКІЙ ЛІКАРНІ № 2
РЕМОНТУЮТЬ ПРИЙМАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
НА БАЗІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ КОМУНАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ № 2
ТРИВАЄ РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА КАПІТАЛЬНОГО
РЕМОНТУ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ.
Цей медичний заклад включений до
переліку 122 приймальних відділень в
Україні, що беруть участь у Національній програмі «Велике будівництво».
Головне завдання проєкту – приведення всіх приймальних відділень
до одного стандартного вигляду та
забезпечення сучасним медичним
обладнанням, адже приймальне відділення – це перше місце в лікарні,
куди потрапляє пацієнт у разі екстреної ситуації.
Відповідно до проєкту, у приймальному відділенні лікарні № 2 передба-

чено облаштування рецепції, консультативно-оглядових приміщень, зали
для очікування пацієнтів і тих, хто їх
супроводжує, вбиральні для пацієнтів.
Приймальні матимуть три входи:
в’їзд для автотранспорту ШМД через павільйон або критий навіс, вхід
для планових хворих та окремий бокс
для пацієнтів з ознаками інфекційного
захворювання.
У діагностичному блоці буде обладнано цілодобовий кабінет КТ
та/або МРТ й лабораторію термінових
аналізів.

У СЕЛІ ГОРОДИЩЕ ЗБУДУВАЛИ СУЧАСНУ АМБУЛАТОРІЮ

ВЖЕ НЕЗАБАРОМ ЗМОЖЕ ПРИЙМАТИ ПАЦІЄНТІВ АМБУЛАТОРІЯ
В СЕЛІ ГОРОДИЩЕ. РАНІШЕ ЛЮДЯМ ДОВОДИЛОСЯ ЇХАТИ
ДО НАЙБЛИЖЧОЇ АМБУЛАТОРІЇ МАЙЖЕ 20 КМ, ТЕПЕР ВОНИ
ОТРИМУВАТИМУТЬ ЯКІСНІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ НА МІСЦІ.

Амбулаторія буде обслуговувати
населення трьох сіл: Городище, Великий Ходачків і Плотича. А це понад
2500 мешканців.
У закладі працюватимуть 2 сімейних лікарі, 4 медичні сестри й одна
молодша медична сестра. Також на
базі амбулаторії планують відкрити
пункт щеплення від COVID-19.
До здачі в експлуатацію амбулаторію в с. Городище готували близько 2
років. Вартість проєктно-кошторисної
документації на будівництво й оснащення амбулаторії (включно з технічним обладнанням і транспортом) сягає

8 млн грн, з яких на співфінансування
з місцевого бюджету колишнього Козівського району витрачено майже
800 тис. грн.
«Це важлива подія для нашої громади. Близько 2 тис. мешканців зможуть
оперативно отримувати якісні медичні
послуги без необхідності їхати в Козову чи Тернопіль. Адже амбулаторія
оснащена необхідною апаратурою, є
новий автомобіль. Здоров’я сьогодні
у пріоритеті, тому розвиток медичної сфери у громаді – вагома ланка
нашої діяльності», – зазначив Сергій
Добалюк, селищний голова Козової.

У ШУМСЬКІЙ МІСЬКІЙ ЛІКАРНІ СТВОРЮЮТЬ КОМФОРТНІ
УМОВИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПАЦІЄНТІВ
НА БАЗІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ КОМУНАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ № 2
ТРИВАЄ РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА КАПІТАЛЬНОГО
РЕМОНТУ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ.
Як зазначає обраний від «Слуги
Народу» голова Шумської громади
Вадим Боярський, ремонтні роботи
в лікарні проводять за кошти Національної служби охорони здоров’я,
власних надходжень, місцевого бюджету, а також за кошти благодійників.
Оновлене відділення розрахова-

SLUGA-NARODU.COM

не на 10 палат, у яких одночасно
зможуть перебувати 20 дітей. Окрім
того, капітальний ремонт почали й у
терапевтичному відділенні лікарні.
Вже проводять перший етап робіт у
палатах. Після терапевтичного ремонт робитимуть у неврологічному
відділенні за сприяння народного
депутата Ігоря Василіва.
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Зараз у закладі тривають активні ремонтні роботи
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ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА: НЕЗАБАРОМ ЗАВЕРШУЄМО

ЗАКОНОПРОЄКТИ №2194 ТА №2195 ПЕРЕДАДУТЬ ЗЕМЛІ У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАД ТА ЗАПРОВАДЯТЬ ПРОЗОРІ
ОНЛАЙН-АУКЦІОНИ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
Починаючи з 2002 року землею в
Україні розпоряджалися чиновники: і
в райдержадміністраціях, і в столиці.
Хоч формально земля не продавалася,
ці чиновники контролювали тіньовий
ринок сільськогосподарських ділянок,
отримуючи корупційні мільйони. Водночас місцева влада контролювала менше
10% неприватизованих земель.
Законопроєкт №2194 виправляє ситуацію. Всі державні землі за межами
населених пунктів будуть власністю
громад. Загалом 1400 місцевих громад володітимуть 10 млн га землі, що
становить 1/6 території України. Державі залишаться 0,75 млн га, зокрема
йдеться про військові полігони, природоохоронні землі, ділянки державних
підприємств.
Питання продажу чи оренди ділянки вирішуватиме громада. Уся виручка
з реалізації землі йтиме до місцевого
бюджету. Громади також самостійно
контролюватимуть цільoве використання земель, а Держекоінспекція не буде
втручатися у цей процес.
За словами члена комітету парламенту з регіонального розвитку від
фракції «Слуга Hароду» Віталія Безгіна, цей закон усуває низку проблем,
пов’язаних з неможливістю реально
користуватися землею на своїй території.

«В Україні існують населені пункти, які
стали частиною громад. Але земельні
ділянки – за межами населених пунктів.
І фактично зараз та земля не є власністю громад. У нас є Указ Президента
про передачу земель громадам. Але в
деяких областях вона проходить дуже
повільно. Також існують бюрократичні
перепони під час визначення меж між
громадами та ділянками. Всі ці проблеми законопроєкт №2194 усуває»,
– розповів він.
В Україні вже давно проходять торги державною та комунальною землею
несільськогосподарського призначення.
Втім, процедура є застарілою. Через непрозорі торги зловмисники легко виводили державні землі із держвласності.
Тому успіх земельної реформи
пов’язаний із впровадженням новітніх інструментів для купівлі-продажу
чи оренди власності. Законопроєкт
№2195, який входить до «земельного
пакету», запроваджує такий інструмент як електронні торги для продажу земельних ділянок комунальної та
державної власності.
Земельні торги проходитимуть
онлайн у єдиній електронній системі.
Площа кожної ділянки державної чи
комунальної власності, яка виставлятиметься на електронні торги, не
перевищуватиме 20 га.

НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ
ЗАПЛАНОВАНІ
ТАКІ НАПРЯМКИДІЯЛЬНОСТІ
ЗЕ!МОЛОДІЖКИ
• Розбудова організації по всій
країні. Кожна область матиме свого
координатора, у більшості регіонів
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прозорого продажу чи права оренди
земельних ділянок.
«Вже є досвід проведення електронних аукціонів із продажу різних
видів майна, і ми побачили ефективність такої форми торгів. Під час малої
приватизації завдяки електронним
аукціонам кількість приватизованих
об’єктів комунальної та державної
власності збільшилася в рази порівняно зі звичайними торгами», – наголосив Микола Сольський.
До речі, місцеві громади закликають
невідкладно ухвалити законопроєкти, що завершують земельну реформу. З такою вимогою до парламенту
звернулися обласні ради Миколаєва
й Тернополя, районні ради Львова,
Вінниці та Ужгорода, а також – низка
міських, сільських та селищних рад по
всій Україні.

– МОЛОДІЖНЕ
КРИЛО «СЛУГИ НАРОДУ»

Зе!Молодіжка – це молодіжний рух
нового формату, спільнота молодих,
креативних людей, які розділяють ідеї
та принципи Президента Володимира
Зеленського.
Головою Зе!Молодіжки обрали народного депутата, ініціатора законопроєкту №3718 «Про основні засади
молодіжної політики» Олександра
Санченка.
«Ми знаходимося в епіцентрі політичних змін щодо молоді в Україні. Ми
створили перший в країні політичний
рух, який стає реальним інструментом впливу на молодіжну політику.
Президент затвердив Національну
молодіжну стратегію до 2030 року.
Незабаром буде ухвалений законопроєкт №3718 «Про основні засади
молодіжної політики», який ми разом
з лідерами Зе!Молодіжки імплементуємо в усіх регіонах», – коментує
голова Зе!Молодіжки Олександр
Санченко.

Аукціон може проводитися, якщо
на ділянку претендують щонайменше двоє потенційних покупців. Мінімальний гарантійний внесок для
учасників становить не менше 30%
стартової ціни. Торги проходитимуть
у три раунди, а мінімальний крок
підвищення становитиме не менше
1% стартової ціни лота. Уся інформація про учасників до завершення
аукціону буде конфіденційна. Переможцем стане той, хто запропонує
найвищу ціну. З ним буде укладено
договір купівлі-продажу чи оренди.
Це заощаджуватиме час та кошти, а
організатори аукціонів не зможуть
зловживати правами учасників.
За словами голови аграрного комітету парламенту та члена фракції
«Слуга Народу» Миколи Сольського, електронні аукціони стануть запорукою зручного, ефективного та

НА XI З’ЇЗДІ «СЛУГИ НАРОДУ» ПРЕЗЕНТУВАЛИ
ЗЕ!МОЛОДІЖКУ – МОЛОДІЖНЕ КРИЛО ПАРТІЇ.
ПРИЄДНАТИСЯ МОЖЕ МОЛОДЬ, ЯКА РОЗДІЛЯЄ
НАШІ ІДЕЇ ТА ПРИНЦИПИ
їх уже обрано. Прихильники можуть
долучатися до Зе!Молодіжки та стати
частиною команди.
• Реалізація освітніх проєктів для
молоді. Ці проєкти підвищать політичну освіченість та допоможуть
молоді бути більш свідомими громадянами.
• Створення ком’юніті. Координатори та команди зможуть обмінюватися досвідом та підтримувати одне
одного не тільки на офлайн-подіях,
а й в онлайні.
ХТО МОЖЕ ДОЛУЧИТИСЯ ДО
ЗЕ!МОЛОДІЖКИ?
Люди віком від 16 до 35 років.
Важливо розділяти ідеї та принципи
Президента, які враховані в маніфесті
організації.

ОСНОВНІ ЗАСАДИ МАНІФЕСТУ
ЗЕ!МОЛОДІЖКИ
• Ми не ділимо країну на «тих» та
«інших». Єдність і розуміння одне одного допоможе збудувати національний та культурний капітал сучасної
України.
• Кожен має бути відповідальним
перед собою, перед природою, перед
оточуючими.
• Громадськість, бізнес та влада –
рівноправні партнери, які разом рухаються до спільної мети. На чесності,
прозорості і справедливості будується
їхня взаємодія.
• Інклюзивність та безбар’єрність
мають бути присутніми абсолютно в
усіх сферах життя.
• Наше майбутнє – в Україні. Вважаємо, що кожен молодий громадянин

має отримати можливість реалізувати
себе в Україні.
• Критичне мислення – ключ до
свідомого суспільства. Молодь, яка
аналізує та обмірковує кожен крок,
не стане об’єктом маніпуляцій та пропаганди.
ЩОБ ДОЛУЧИТИСЯ ДО
ОРГАНІЗАЦІЇ, ЗАПОВНЮЙТЕ
АНКЕТУ НА САЙТІ ПАРТІЇ
«СЛУГА НАРОДУ»
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ДЕПУТАТ ПОЯСНЮЄ

РУСЛАН СТЕФАНЧУК ПРО МІСЦЕВІ РЕФЕРЕНДУМИ

Закон про всеукраїнський референдум ухвалено. Тепер настав час під-

готовки законопроєкту про міcцевий
референдум, над концепцією якого
працювала відповідна робоча група
у парламенті України.
На місцевий референдум ми пропонуємо виносити тільки питання,
які стосуються адміністративно-господарської функції органів місцевого
самоврядування та територіальних
громад за певними виключеннями, що
можуть бути встановлені законом. Нам
потрібно напрацювати такий механізм

місцевих референдумів, щоб уникнути
будь-яких зловживань. Тому ми маємо чітко визначитися з предметом
місцевого референдуму, кількістю питань, суб’єктами ініціювання, видами
та правовими наслідками місцевого
референдуму.
Питання фінансування місцевих референдумів уже розглянули на засіданні робочої групи, яке відбулося 12
березня. Попередньо ми обговорили,
що фінансування відбуватиметься за

кошти місцевих бюджетів. Хоча була
пропозиція, щоб частково фінансувати
з державного бюджету.
Однак ми розуміємо, що пересторогою для цього є те, що перед виборами ми будемо бачити «парад»
місцевих референдумів коштом державного бюджету. А це недопустимо.
Нам потрібно, щоб люди самі вирішували, чи є в них можливість провести
референдум з точки зору місцевого
бюджетування.

ЮЛІЯ ГРИШИНА ПРО ШКІЛЬНУ РЕФОРМУ
Реформа середньої освіти викликала
неабиякий інтерес серед батьків школярів. Та, на жаль, серед людей ширяться чутки, які не відповідають дійсності.
Найчастіше трапляється така «страшилка»: більшість українських шкіл вже з
цього навчального року нібито перестануть приймати учнів у старші класи,
і «зайві діти» зможуть піти лише до ПТУ
або взагалі «залишаться на вулиці».
Це не так! Реформа дійсно передбачає зосередження старших класів
в окремих закладах освіти – ліцеях.
Але, по-перше, такий принцип почне
діяти лише з 1 вересня 2027 року. Це
передбачено у законопроєкті, який ми

з колегами-депутатами вже подали
до Верховної Ради. А по-друге, місць
у ліцеях вистачить усім охочим.
Поясню на прикладі. Припустимо, у
певному місті є 5 шкіл. Із них 4 стануть
гімназіями, де навчання буде організоване лише до 9 класу, а одна – стане
ліцеєм, у якому навчатимуться учні 1011 класів, а з 2027 року – ще й 12-го
класу. У цьому ліцеї будуть навчатися
виключно старшокласники, а кількість
класів буде розрахована на учнів усіх чотирьох початкових шкіл. Справа в тому,
що сьогодні навіть у великих містах є
школи лише з одним десятим класом.
Про маленькі містечка годі й казати! А

якщо на старші класи немає попиту, то
навіщо тримати такі класи? Друга «страшилка»: у містах з населенням до 50
тисяч осіб нібито не будуть створювати
ліцеї для старшокласників. Це також не
відповідає дійсності. Ліцеї будуть, але у
цьому випадку вони знаходитимуться на
балансі області, а не громади. Відповідно і рішення про відкриття таких ліцеїв
прийматиме обласна рада.
Тому прошу всіх заспокоїтися! Ця
реформа не залишить дітей на вулиці.
Навпаки – забезпечить якісну освіту,
особливо у сільській місцевості, де
часто один вчитель викладає декілька
предметів. Крім того, надасть шко-

лярам можливість краще зрозуміти,
у якій сфері варто себе реалізувати
з урахуванням особистих здібностей
та вподобань.

МИХАЙЛО РАДУЦЬКИЙ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ

Темпи розповсюдження COVID-19
зростають по всій Європі. За даними
ВООЗ, третю хвилю інфекції спричинили мутації вірусу – «британський»,
«південноафриканський» та інші.
Можна прогнозувати, що й надалі

людство буде постійно стикатись з
хвилями вірусів. В Україні наразі найбільш небезпечна епідеміологічна ситуація в західних областях. Випадки
«британського» штаму вже зафіксовані у Івано-Франківську. Це говорить
про те, що принаймні один мутований
вірус уже циркулює в Україні.
Ми чітко знаємо, що допоможе зупинити пандемію, – це колективний
імунітет. Досягти його можна лише
завдяки вакцинації хоча б 60% населення. Нинішні темпи вакцинації
не дозволять нам в найближчий рік
сформувати колективний імунітет. На
жаль, процес вакцинації уповільню-

ється антивакцинальною кампанією.
На брехню, яку поширюють у соціальних мережах та в деяких ЗМІ, відповім
фактами.
Жодного випадку, коли вакцинація
проти COVID-19 призвела до тяжких
наслідків, за даними МОЗ в Україні,
не зафіксовано. За час проведення
вакцинації надійшло близько 200 повідомлень про побічні ефекти після
імунізації, але всі випадки мали легку
форму. Це вкотре доводить, що вакцина безпечна. Тиждень тому Канада
офіційно дозволила використовувати
CoviShield та закупила партію вакцин
з того ж заводу в Індії. На днях Ні-

меччина дозволила використовувати
AstraZeneca\CoviShield для осіб, старших за 65 років.
Сотні тисяч вже отримали щеплення цією вакциною. Більше того, нею
вакцинувався Президент Володимир
Зеленський, міністр охорони здоров’я
Максим Степанов і навіть Далай-лама.
Ми всі разом маємо долучитися до
вакцинації від COVID-19. Тільки так,
сформувавши колективний імунітет,
зможемо нормалізувати епідеміологічну ситуацію та наблизитись до
звичного життя.

ВІТАЛІЙ БЕЗГІН ПРО СТАРОСТ У ГРОМАДАХ
На ухвалення в другому читанні чекає законопроєкт №4535 щодо розвитку інституту старост.
Він передбачає, що старости зможуть надавати базові адміністративні
послуги. Ми розуміємо, що мережа
ЦНАПів тільки розгортається. Тому
потрібні фахові люди, які можуть надавати якісні послуги біля домівки
кожного селянина.
Статус старости як службовця місцевого самоврядування підвищується
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з 6-го до 5-го рангу. Завдяки цьому
збільшується його заробітна плата, а
ми отримуємо фахові підходи в роботі
старост та наближаємо справді якісні
послуги для людей.
Зараз старости призначаються за поданням голови громади. Бувають випадки, коли думку мешканців громади
просто ігнорують. Законопроєкт встановлює, що призначити старосту можна буде
лише за підтримки його кандидатури
громадою після обов’язкового публіч-
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ного обговорення у старостинському
окрузі. Протягом трьох місяців від набрання чинності закону Рада громади
має затвердити старостинські округи.
Затверджені за чинною процедурою старости залишаються. Мінімальний поріг
для старостинського округу понижено
з 1500 до 500 осіб.
Входження старости до складу виконавчого комітету Ради громади вже
не буде обов’язковим, але староста
матиме гарантоване право на участь

та виступ на засіданнях ради, виконкому, інших органів ради.
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ЮЛІЯ ХАЄЦЬКА:
«СЬОГОДНІ В СУСПІЛЬСТВІ – ЗАПИТ НА СИЛЬНИХ ЖІНОК»
ДЕПУТАТКА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ВІД «СЛУГИ НАРОДУ» ЮЛІЯ ХАЄЦЬКА ПРО 100 ДНІВ РОБОТИ,
НОВІ ПРОЄКТИ ТА ЖІНОК У ПОЛІТИЦІ.
Що змусило вас піти в політику,
якою була мотивація?
Насправді я довго розмірковувала,
перш ніж зробити цей крок. Маючи
певний досвід, я хотіла долучитися до
справ, які зроблять нашу Тернопільщину кращою. Тому пропонувала свої
знання, навички й досвід для підвищення добробуту жителів нашого краю.
Уже минуло 100 днів роботи. Які
проєкти вдалося реалізувати, над
чим зараз працюєте?
Насамперед хочу подякувати колегам-однопартійцям, що довірили
мені працювати секретарем в одній
із найважливіших постійних комісій
Тернопільської обласної ради – з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, зв’язку, туризму,
курортно-рекреаційної та зовнішньоекономічної діяльності.
На розгляд цієї комісії виноситься
більшість питань, що стосуються життєдіяльності й належної роботи всіх комунальних підприємств, засновником
яких є Тернопільська обласна рада.
Маючи 15-річний управлінський досвід роботи в найбільшому банку нашої
країни, при розгляді кожного питання
намагаюся виходити з точки зору економічної доцільності роботи того чи
іншого комунального підприємства,
а також при затвердженні звітів кожного з департаментів ОДА – ініціюю
чіткі критерії виконання, досягнення

конкретних KPI, озвучення термінів
виконання і таке інше. Ні для кого не
секрет: виконується те, що контролюється. Принаймні так стверджують
деякі автори бізнес-літератури, наприклад автор книги «Безжальний менеджмент» Ден Кеннеді, і так підказує
мій професійний досвід. Ні для кого не
буде відкриттям, що державні й комунальні підприємства – малоефективні
й переважно збиткові. Працюючи в цій
комісії, ми з колегами робимо все можливе, щоб створити сприятливі умови
для ефективної роботи комунальних
установ Тернопільської обласної ради,
для наповнення бюджетів усіх рівнів.
Окремий важливий напрямок моєї
роботи – соціальний. Відпрацювала
понад 20 звернень громадян. На останній сесії Тернопільської обласної
ради, виступаючи з трибуни, звернула увагу на проблему важкохворого
маленького жителя міста Скалат –
Бориса Арсенка. Зараз навколо цієї
проблеми об’єдналися всі депутати, ініціювали звернення до уряду,
до Міністерства охорони здоров’я з
пропозицією невідкладно прийняти
загальнонаціональну програму безкоштовного лікування хворих із тяжким діагнозом СМА (спінальна м’язова
атрофія). Для порятунку таких діток
необхідно 2,3 млн доларів, звичайно, це непідйомна сума для будь-якої
сім’ї в Україні, і тому держава має забезпечити таким хворим лікування.

Депутату обласної ради доводиться
вирішувати різноманітні питання: соціально-побутові проблеми, депутатські
запити, робота на окрузі, зустрічі з
виборцями. Коли вдається розв’язати
те чи інше питання, що дозволяє покращити добробут громадян і підвищити соціально-економічні стандарти
тернополян, це для мене – найвагоміша подяка.
Що потрібно зробити, аби в політиці стало більше жінок?
На мою думку, сьогодні є особливий запит на сильних жінок. Світові
приклади доводять, що жінка – ефективний управлінець.
Завдяки гендерним квотам на цих
виборах ми побачили багато жінок у
списках кандидатів на ті чи інші політичні посади. Хочу їм віддати належне, адже це було непросто. Щоб жінки

були представлені в політиці більшою
мірою, я б ініціювала зміну виборчого
законодавства: якщо жінка перемогла на виборах, але з певних причин
відмовляється приймати мандат, замість неї проходить не наступний за
списком, а саме наступна жінка.
Які відомі жінки надихають вас?
Мене оточує багато, здавалося б,
звичайних, але разом з тим яскравих,
амбітних і – головне – результативних жінок. Надихає мене сам образ
української жінки, яка дуже багатозадачна, вона здатна поєднати в
собі й ніжність материнства, і сильну
особистість, і берегиню.
З останніх висловів жінок, які мені
запам’яталися, хочу виділити репліку
віцепрезидентки США Камали Гарріс:
«Я можу стати першою жінкою на цій
посаді, але точно не останньою».

ЗЕ!ЖІНКИ
ОБ’ЄДНАЄ УКРАЇНОК
ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» РОЗПОЧАЛА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЖІНОЧОГО КРИЛА ЗЕ!ЖІНКИ, ПРО ЩО ЗАЯВИВ ГОЛОВА
ПАРТІЇ ОЛЕКСАНДР КОРНІЄНКО.

На з’їзді партії відбулася презентація руху Зе!Жінки, який об’єднує народних депутаток України, депутаток
місцевих рад, кандидаток в депутати,
які не були обрані, та прихильниць
партії в регіонах. Проте, за словами
народної депутатки України Марини
Бардіної, сфера діяльності Зе!Жінок

охоплює інтереси як чоловіків, так і
жінок.
У цього проєкта два ключових
завдання. Перше – це підтримка жіночого лідерства всередині партії,
взаємодопомога у роботі депутаток,
професійне зростання шляхом освітніх тренінгів, збільшення політичної
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участі жінок та їхнього впливу на ухвалення рішень. В Україні жінки все
ще недостатньо представлені в органах влади. У теперішньому скликанні
парламенту кількість жінок вперше з
часів незалежності склала 21%.
Друге завдання руху – реалізація
політики гендерної рівності, зокрема
урядової програми «Партнерство Біарріц», ініційованої першою леді України
Оленою Зеленською. Йдеться про протидію домашньому насильству, розвиток
публічного безбар’єрного простору, ре-
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форму соціальних відпусток по догляду за дитиною з однаковими умовами
для матері та батька дитини, зменшення
розриву в оплаті праці чоловіків та жінок, а також навчання дітей принципам
рівності в освітньому процесі.
Наразі у місцевих радах створюються депутатські групи на підтримку питань гендерної рівності. Вже цієї весни
в Києві відбудеться Всеукраїнський
форум рівності, що дасть старт активній регіональній роботі зі втілення
політики рівності.
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