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Довідка
про звіт голови районної державної адміністрації
Івана Дрогомирецького за 2018 рік
Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України від 10 грудня 2015
року № 889-VIII «Про державну службу» та на виконання Наказу Національного
агентства України з питань державної служби від 20 грудня 2016 року № 277
«Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника
органу виконавчої влади», з метою належного інформування громадськості про
підсумки діяльності Тлумацької районної державної адміністрації, надається
публічний звіт голови Тлумацької районної державної адміністрації про
проведену роботу у 2018 році.
Тлумацька районна державна адміністрація в межах своїх повноважень
здійснює виконавчу владу на підвідомчій території, а також відповідно Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» реалізує повноваження,
делеговані районною радою. На території району забезпечується виконання
Конституції, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України, центральних органів виконавчої влади.
Слід наголосити, що виконання власних повноважень районної державної
адміністрації і делегованих районною радою були спрямовані на всебічне
задоволення прав і свобод громадян, їх матеріальних та духовних запитів,
виконання програмних документів, у т.ч. Програми економічного і соціального
розвитку району на 2018 рік.
Основні напрями роботи райдержадміністрації ґрунтуються на принципах
втілення в життя реформ, ініційованих Президентом України Петром
Порошенком, їх практичної реалізації на місцях та виконання заходів Стратегії
регіонального розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року також
у звітному періоді проводилася широка інформаційна кампанія щодо необхідності
об’єднання громад та децентралізації державної влади. Багатопланова
організаторська робота постійно знаходила своє відображення в розпорядженнях
районної державної адміністрації. Актуальні питання розвитку району
розглядались на засіданнях колегії районної державної адміністрації, на нарадах із
залученням начальників управлінь і відділів, сільських та селищних голів,
депутатів районної ради, керівників підприємств, установ та представників
громадських організацій району.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.11.2015 р.
№ 1077-р «Про затвердження перспективного плану формування територій
громад Івано-Франківської області» затверджено перелік спроможних
територіальних громад Івано-Франківської області: Тлумацька міська об’єднана
територіальна громад, Обертинська селищна об’єднана територіальна громада,
Олешанська сільська об’єднана територіальна громада.
Відповідно до постанови ЦВК № 437 від 07.10.2016 року «Про перші
вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних
громад і відповідно сільських, селищних, міських голів 18 грудня 2016 року» в
Тлумацькому районі відбулися вибори у Тлумацькій міській об’єднаній
територіальній громаді. До її складу увійшли такі населені пункти району: м.
Тлумач, села Братишів, Загір’я, Гринівці, Прибилів, Тарасівка, Колінці, Вікняни,
Остриня, Королівка, Пужники, Бортники, Надорожна.

В Олешанській сільській об'єднаній територіальній громаді вибори
відбулися 30 квітня 2017 року.
Відповідно до постанови ЦВК № 6 від 24.01.2017 року «Про перші вибори
депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і
відповідно сільських, селищних, міських голів 30 квітня 2017 року» в
Тлумацькому районі відбулися вибори у Олешанській сільській об'єднаній
територіальній громаді. До її складу увійшли такі населені пункти району: села
Олеша, Долина. Делева, Будзин, Озеряни.
Залишилася затверджена спроможна Обертинська селищна об'єднана
територіальна громада Тлумацького району Івано-Франківської області, яка не
об'єднана.
У 2018 році робота районної державної адміністрації планувалась на рік, та
квартал, на місяць, на тиждень.
Перспективний
план
роботи
затверджений
розпорядженням
райдержадміністрації від 28.12.2017 № 772. Квартальні плани роботи
райдержадміністрації
щоквартально
затверджувались
розпорядженням
райдержадміністрації: на І квартал – 29.12.2017 № 776, на II квартал – 21.03.2018
№ 161, на III квартал – 27.06.2018 № 352, на IV квартал – 27.09.2018 № 543.
Райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, відділами апарату
проведена певна робота щодо виконання плану роботи за 2018 рік.
У 2018 році відбулося 6 засідань колегії райдержадміністрації, в тому числі
одне виїзне в селищі Обертин (лютий, листопад зібрані матеріали), за
результатами якого прийнято 20 рішення. Питаннями, що виносились на розгляд
колегії райдержадміністрації, були: «Про стан роботи із звернення громадян за
2017 рік», «Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами у 2017
році», «Про стан виконання плану роботи районної державної адміністрації за
2017 рік», «Про завершення в районі 2017-2018 навчального року та хід
підготовки до нового 2018-2019 навчального року», «Про підсумки виконання
Програми соціально-економічного і культурного розвитку і бюджету району за І
квартал 2018 року», «Про підсумки проведення комплексу весняно-польових
робіт та стан готовності до жнив в районі», «Про підсумки проведення
опалювального сезону 2017-2018 років та завдання щодо готовності об’єктів
житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в осінньозимовий період 2018-2019 років», «Про хід виконання розпорядження ОДА від
04.05.2018 № 245 «Про стан роботи щодо забезпечення своєчасної виплати
заробітної плати працівникам бюджетних установ, використання бюджетних
коштів та підприємствах, в установах і організаціях області та посилення
фінансово-бюджетної дисципліни», «Про готовність закладів освіти до нового
навчального року та опалювального сезону у 2018-2019 навчальному році», «Про
стан пожежної безпеки дошкільних та шкільних закладів на території району та
Тлумацької ЦРЛ», «Про роботу ЦНАПу РДА відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р, відповідних розпоряджень
обласної і районної державної адміністрації», «Про стан виконавської дисципліни
у роботі з документами у І півріччі 2018 року», «Про стан роботи із зверненнями
громадян у І півріччі 2018 року відповідно до вимог Указу Президента України
від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування», «Про роботу

Обертинського виконкому селищної ради щодо забезпечення комплексного
соціально-економічного і культурного розвитку території виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади та про хід виконання Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», «Про стан виконання
розпоряджень райдержадміністрації щодо готовності підприємств житловокомунального господарства та соціальної сфери до опалювального період 20182019 років», «Про підсумки виконання Програми соціально-економічного і
культурного розвитку і бюджету району за І півріччя 2018 року», «Про стан
виконавської дисципліни в роботі з документами за 9 місяців 2018 року», «Про
стан роботи з кадрами та дотримання законодавства про державну службу», «Про
перспективний план роботи районної державної адміністрації на 2019 рік», «Звіт
про роботу начальника відділу культури районної державної адміністрації
Г.Петрунько щодо проведених культурно-мистецьких заходів в районі».
Проведено 14 нарад головою райдержадміністрації із першим заступником,
керівником апарату, керівниками управлінь та відділів райдержадміністрації,
районних служб, 36 нарад першим заступником голови райдержадміністрації, 29
нарад керівником апарату райдержадміністрації, прийнято протокольні
доручення, які доведено до виконавців. Відповідно до розпорядження
облдержадміністрації від 27.10.2017 №636 “Про затвердження Положення про
«гарячу» телефонну лінію облдержадміністрації та Положення про телефон
довіри облдержадміністрації “ при райдержадміністрації створена «гаряча»
телефонна лінія та телефон довіри (розпорядження РДА від 05.12.2017 №701),
щоквартально загальний відділ апарату РДА інформує керівництво
облдержадміністрації про проведену роботу.
З початку року до райдержадміністрації надійшло 14 указів Президента
України, 179 постанов, витягів з протоколів засідань Кабінету Міністрів України,
170 розпоряджень облдержадміністрації та інші (інформаційні дані додаються).
Аналіз свідчить, що у звітному періоді головою райдержадміністрації видано 968
розпоряджень (інформаційні дані додаються), зокрема: 800 – з основної
діяльності, 106 - з кадрових питань, 63 – про відпустки, відрядження. Проведений
аналіз роботи з документами свідчить, що в апараті райдержадміністрації
документообіг у звітному періоді в цілому становив 4123 документи, що на 498
документів менше ніж у звітному періоді минулого року. З них: всього одержано
документів – 2354, надіслано – 781.
Всього прийнято 988 документів, що на 178 документів менше ніж у
звітному періоді минулого року. Найбільше одержано документів з
облдержадміністрації, її управлінь, відділів – 1700. Найбільше надіслано відділам,
управлінням облдержадміністрації, обласній раді – 298.
10 та 20 числа, щомісячно, загальним відділом готуються нагадування про
неповернені документи до райдержадміністрації. Станом на 01 число, щомісячно
дане питання виноситься на нараду у голови райдержадміністрації.
Питання підвищення рівня виконавської дисципліни в роботі з
документами, наведення належного порядку в роботі діловодних служб управлінь
та відділів райдержадміністрації
перебуває на постійному контролі у
райдержадміністрації. Так, відповідно до графіка проведення перевірок у
структурних підрозділах райдержадміністрації у 2018 році з питань виконавської
дисципліни такі перевірки проведено у територіальному центрі соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) району (26.02.2018), відділі молоді

та спорту райдержадміністрації (12.03.2018), відділі освіти райдержадміністрації
(17.04.2018), службі у справах дітей райдержадміністрації (18.05.2018), відділі
будівництва
райдержадміністрації
(07.06.2018),
відділі
культури
райдержадміністрації (15.09.2018), відділі економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації
(24.10.2018),
управлінні
соціального
захисту
райдержадміністрації (25.10.2018), фінансовому управлінні райдержадміністрації
(19.09.2018), управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації
(15.05.2018), відділі містобудування та архітектури райдержадміністрації
(28.12.2018). Питання роботи з документами розглядалось неодноразово на
нарадах у керівника апарату райдержадміністрації (12.01.2018, 05.02.2018,
19.02.2018, 23.02.2018, 17.08.2018, 24.09.2018, 27.09.2018, 18.12.2018).
Протягом 2018 року робота районної державної адміністрації, її
структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування спрямовувалась на
підвищення рівня роботи із зверненнями громадян, як того вимагали Закон
України «Про звернення громадян», Указ Президента України «Про першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на
звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від
07.02.2008р. №109/2008.
За 2018 рік безпосередньо до райдержадміністрації звернулося 916
громадян, що на 230 громадян більше у порівнянні з аналогічним періодом
минулого року (686). На усному прийомі у керівництва райдержадміністрації
побувало 21 громадянин. Найбільш актуальними питаннями, що порушують
громадяни у зверненнях є питання аграрної політики і земельних відносин (688),
соціального захисту (93), транспорту і зв’язку (9), сім’ї, дітей, молоді, гендерної
рівності, культури і спорту (4).
Також протягом даного періоду часу до райдержадміністрації через органи
влади вищого рівня надійшло 28 звернень, що на 2 звернення більше у порівнянні
із минулим роком (26). Також послугами урядової «гарячої» телефонної лінії
скористалося 137 громадян. Одним із основних питань, що порушують громадяни
у зверненнях до органів влади вищого рівня надалі залишаються питання
надання одноразових грошових допомог непрацездатним малозабезпеченим
особам для дорого вартісного лікування та інших соціальних виплат, а також про
призначення субсидій.
Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008р. №109/2008 «Про
першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування» у райдержадміністрації здійснюється постійний
контроль за організацією роботи із зверненнями громадян:
- затверджено графіки особистого прийому громадян керівництвом
райдержадміністрації,
на
І
півріччя
2018
року
(розпорядження
райдержадміністрації від 08.12.2017р. № 708 «Про організацію прийому громадян
керівництвом районної державної адміністрації у І півріччі 2018 року); на ІІ
півріччя 2018 року (розпорядження райдержадміністрації від 02.07.2018р. № 354
«Про організацію прийому громадян керівництвом районної державної
адміністрації у ІІ півріччі 2018 року), та «Про організацію прийому громадян
керівництвом райдержадміністрації» від 13.11.2018р. № 631 (у зв’язку із
кадровими змінами);

- діє «гаряча» телефонна лінія та телефон довіри при райдержадміністрації
(розпорядження райдержадміністрації від 05.12.2017р. № 701 «Про затвердження
Положення про «гарячу» телефонну лінію районної державної адміністрації та
Положення про телефон довіри районної державної адміністрації);
- діє постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян
(розпорядження райдержадміністрації від 14.08.2018р. № 449 «Про новий склад
постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян») та «Про склад
постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян» від 16.11.2018р. №
652 (у зв’язку із кадровими змінами). Так протягом 2018 року було проведено 12
засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, про що
складено відповідні протоколи.
- діє районна комісія з питань надання одноразової грошової допомоги
громадянам району (розпорядження райдержадміністрації від 26.02.2018р.
№
102 «Про затвердження нового складу районної комісії з питань надання
одноразової грошової допомоги громадянам району»). Так у 2018 році було
проведено 10 засідань районної комісії з питань надання одноразової грошової
допомоги малозабезпеченим громадянам району.
Основною метою діяльності комісій є всебічний контроль за розглядом
звернень громадян вирішення порушених у них проблем, надання одноразових
грошових допомог непрацездатним, малозабезпеченим громадянам, підвищення
ефективності роботи із зверненнями громадян, усунення недоліків у цій сфері,
задоволення законних прав та інтересів громадян.
Протягом звітного періоду усі звернення громадян, що надійшли до
райдержадміністрації, перебували на контролі у керівництва райдержадміністрації
та згідно з резолюціями були розглянуті відповідальними виконавцями.
Відповідно до абзацу 1 п.5 Указу Президента України від 07.02.2008р.
№109/2008 та розпорядження облдержадміністрації від 24.01.2018р. № 41 «Про
здійснення контролю за роботою із зверненнями громадян у 2018 році» в районі
діє розпорядження райдержадміністрації від 30.01.2018р. № 50 «Про здійснення
контролю за роботою із зверненнями громадян у 2018 році», яким передбачено
проведення моніторингу виконкомів місцевих рад та контролю за додержанням
законодавства про звернення громадян у органах виконавчої влади та місцевого
самоврядування району.
Періодично проводиться інформування населення про проведення прийомів
керівництвом
райдержадміністрації
на
офіційному
веб-сайті
райдержадміністрації.
Інформаційна довідка щодо роботи із зверненнями громадян в
райдержадміністрації щоквартально та за 2018 рік розміщена на офіційному вебсайті райдержадміністрації.
Відповідно до Указу Президента України від 07 лютого 2008 року
№109/2008 керівництвом райдержадміністрації здійснюються прийоми громадян
два рази у місяць кожним.
З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією
України права на звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, права громадян на участь в управлінні державними справами, а
також підвищення ефективності роботи органів державної влади та органів
місцевого самоврядування зі зверненнями громадян питання про роботу із

зверненнями громадян заслуховувалось на колегії районної державної
адміністрації:
23 січня 2018 року відбулося засідання колегії районної державної
адміністрації, на якому було заслухано питання про роботу із зверненнями
громадян за 2017 рік, за яким видано розпорядження районної державної
адміністрації від 30.01.2018р. № 47 «Про підсумки роботи із зверненнями
громадян у 2017 році відповідно до вимог Закону України «Про звернення
громадян», указів Президента України щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади і
органів місцевого самоврядування»;
29 серпня 2018 року відбулося засідання колегії районної державної
адміністрації, на якому було заслухано питання про роботу із зверненнями
громадян за І півріччя 2018р., за яким видано розпорядження районної державної
адміністрації від 03.09.2018р. № 507 «Про підсумки роботи із зверненнями
громадян за І півріччя 2018 року відповідно до вимог Закону України «Про
звернення громадян», указів Президента України щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади і
органів місцевого самоврядування».
Також протягом 2018 року було проведено 4 наради у керівника апарату
райдержадміністрації, де одним з питань було заслухано удосконалення форм і
методів у роботі із зверненнями громадян.
Особлива увага приділяється задоволенню потреб найменш соціально
захищених громадян: інвалідів, учасників АТО, інвалідів за станом здоров’я,
багатодітних сімей, ветеранів праці, пенсіонерів, зокрема з питань надання
матеріальної допомоги, пільг, призначення і виплати пенсій і соціальних допомог.
Також впродовж 2018 року надано грошову допомогу 168 непрацездатним,
малозабезпеченим громадянам району на загальну суму 82847.64грн., в т.ч. 26
учасникам АТО на загальну суму 16800 грн.
Організацію роботи з персоналом в апараті районної державної
адміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб
публічного права здійснює відділ кадрової роботи (далі - служба управління
персоналом).
У 3 структурних підрозділах районної державної адміністрації із статусом
юридичних осіб публічного права введені посади спеціалістів з питань персоналу
(управління соціального захисту населення районної державної адміністрації,
фінансове
управління
районної
державної
адміністрації,
управління
агропромислового розвитку районної державної адміністрації), а у 7 структурних
підрозділах районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб
публічного права, чисельність працівників яких становить менше десяти осіб,
обов’язки служби управління персоналом покладено на одного з державних
службовців такого структурного підрозділу за рішенням його керівника (відділ
будівництва районної державної адміністрації, відділ економічного розвитку і
торгівлі районної державної адміністрації, відділ містобудування та архітектури
районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації,
відділ культури районної державної адміністрації, відділ у справах молоді та
спорту районної державної адміністрації, служба у справах дітей районної
державної адміністрації).

Структура і гранична чисельність апарату та структурних підрозділів
райдержадміністрації затверджена розпорядженням райдержадміністрації від
12.12.2018 року №99-к «Про зміни у структурі
районної державної
адміністрації».
Структурні
підрозділи
апарату
та
усі
підрозділи
райдержадміністрації сформовані з чисельністю, що відповідає вимогам ст.6
Закону України «Про державну службу» (кількість посад державної служби
категорій “А” і “Б” в державному органі повинна становити не більше третини
його штатної чисельності).
Станом на 01 січня 2019 року фактична чисельність працюючих державних
службовців 103 особи, в тому числі в апараті райдержадміністрації - 22 особи. З
них за категоріями посад: “Б” - 35 осіб, “В”- 68 осіб, в тому числі в апараті
райдержадміністрації - “Б” - 7 осіб, “В”- 15 осіб.
Щоквартально проводиться аналіз кількісного складу державних
службовців за формою КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців».
Ведеться і своєчасно подається державна статистична звітність за формами № 3ПН, 4-ПН.
На всі посади державної служи в апараті та структурних підрозділах
райдержадміністрації розроблено та затверджено вимоги до осіб, які претендують
на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» у відповідності до статті
20 Закону України «Про державну службу».
З метою підвищення професійної майстерності державних службовців,
узагальнення кращого досвіду роботи працівників у районній державній
адміністрації у період з березня по квітень 2018 року проводився перший тур
щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». На
підставі наданої учасниками конкурсу конкурсної документації, спілкування з
ними, результатів проведення відповідного тестування, виконання практичних
завдань організаційним комітетом визначено переможців конкурсу, яких
відзначено на урочистому зібранні з нагоди професійного свята - Дня державної
служби України та 100-річчя запровадження української державної служби.
1
переможець районного етапу конкурсу взяв участь в обласному етапі в номінації
«Кращий спеціаліст».
На виконання планових завдань відділу кадрової роботи апарату районної
державної адміністрації щодо надання методично-консультативної допомоги та
здійснення перевірок роботи служб управління персоналом структурних
підрозділів районної державної адміністрації з кадрових питань, Графіку,
затвердженому головою райдержадміністрації, робочою групою у складі
начальника та головних спеціалістів відділу кадрової роботи апарату
райдержадміністрації надано методично-консультативну допомогу та здійснено
перевірку з кадрових питань у десяти структурних підрозділах районної
державної адміністрації. Складено відповідні довідки та доведено їх до відома
керівників цих підрозділів. У зазначені терміни керівниками структурних
підрозділів райдержадміністрації повідомлено відділ кадрової роботи апарату
райдержадміністрації про усунення виявлених робочою групою недоліків та вжиті
заходи для покращення кадрової роботи.
Протягом 2018 року 69 державних службовців підвищували свою
кваліфікацію у обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій.

У навчаннях за професійною програмою підвищення кваліфікації (перший
тиждень занять) взяли участь три державних службовців відповідно категорії
посад "Б" і «В». Також 14 посадових осіб органів місцевого самоврядування
(головний бухгалтер Гавриляцької , Живачівської сільських рад, секретар і касир
Обертинської селищної ради, землевпорядники Жуківської, Петрівської та
Палагицької сільських рад) продовжили своє навчання на першому та другому
тижні занять професійної програми підвищення кваліфікації.
У навчаннях за професійною програмою підвищення кваліфікації (другий
тиждень занять) взяв участь один державний службовець відповідно категорії
посади "Б".
Відповідно до графіка комплексного вивчення діяльності виконавчих
комітетів місцевих рад району з питань організаційно-масової і кадрової роботи,
виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади та надання їм
консультативної допомоги упродовж 2018 року відділами апарату
райдержадміністрації здійснено перевірку у Підвербцівській,
Петрівській,
Ісаківській, Нижнівській, Петрилівській, Яківській, Жуківській, Олешівській та
Палагицькій сільських радах.
Діяльність відділу ведення Державного реєстру виборців апарату
райдержадміністрації протягом 2018 року була спрямована на виконання Законів
України «Про Державний реєстр виборів», «Про захист інформації», «Про місцеві
держані адміністрації», розпоряджень та доручень Центральної виборчої комісії,
обласної державної адміністрації з питань забезпечення конституційних прав
громадян на території Тлумацького району.
У своїй роботі відділ використовує автоматизовану інформаційнотелекомунікаційну систему «Державний реєстр виборців» (АІТС «ДРВ»), яка
призначена для зберігання та обробки даних, що містять відомості про громадян
України, які мають право голосу на виборах різних рівнів у відповідності до
вимог статті 70 Конституції України.
Станом на 15.01.2019 року в АІТС «ДРВ» по Тлумацькому районі
значиться:
- виборців – 36426(в тому числі виборців за виборчою адресою – 36018, без
виборчої адреси (вибули та не зареєстрували своє місце проживання) – 408;
- недієздатні – 27;
- недієздатні самостійно пересуватися – 729;
- вулиць та провулків – 604;
- будинків – 19274.
Сектором контролю апарату райдержадміністрації активно проводиться
щоденна робота із структурними підрозділами райдержадміністрації, районними
установами щодо належного опрацювання документів, забезпечуючи ефективне
виконання своїх функцій самою райдержадміністрацією.
Керівництвом райдержадміністрації проведено комплекс організаційних та
практичних заходів, спрямованих на здійснення виконавської дисципліни,
удосконалення контролю за виконанням актів і доручень Президента України,
Кабінету Міністрів України та інших центральних органів влади, запитів і
звернень депутатів, документів прокурорського реагування.
За 2018 рік райдержадміністрацією опрацьовано 2354 документів, з них
1111 - взято на контроль, виконано – 1024 та 87- перебувають на контролі. У
звітному періоді взято на контроль 10 указів Президента України, з них 10 -

виконані у встановлені терміни. Із доведених обласною державною
адміністрацією документів Кабінету Міністрів України райдержадміністрацією
взято на контроль 14 постанов Кабінету Міністрів України (8 з яких - виконано
вчасно, 6 - перебувають на контролі), 26 розпоряджень Кабінету Міністрів
України (13 - виконано у встановлені терміни, 13 - залишено на контролі). Всього
надійшло 170 розпоряджень облдержадміністрації, зокрема, взято на контроль 77
розпоряджень облдержадміністрації, 47 з яких – виконано, 30 – перебувають на
контролі. Також взято на контроль 54 розпорядження райдержадміністрації, з
яких 51 виконано та знято з контролю, 3 - перебувають на контролі. Протягом
звітного періоду опрацьовано та поставлено на контроль 8 окремих доручень
керівництва облдержадміністрації та 38 протоколів нарад у керівництва
облдержадміністрації. Виконано та знято з контролю 3 окремі доручення
керівництва облдержадміністрації та 26 протоколів нарад у керівництва
облдержадміністрації. Станом на 01.10.2018р. продовжують перебувати на
контролі 5 окремих доручень керівництва облдержадміністрації та 12 протоколів
нарад у керівництва облдержадміністрації, термін виконання яких наступить у
майбутньому періоді. За вказаний звітний період на контролі перебувало 7
протоколів нарад у керівництва райдержадміністрації, котрі були виконанні у
встановлені терміни, а також взято на контроль 1 окреме доручення керівництва
райдержадміністрації. 21 депутатське звернення взято на контроль та виконано у
визначені терміни.
Промисловість
Однією з базових складових сфери матеріального виробництва в економіці
району є промисловість, яку визначають підприємства з виробництва продукції
деревообробної, неметалевої та харчової галузей.
Промисловий потенціал району представляють 12 підприємств, що входять
до основного кола та звітуються до органів статистики про показники
промислової діяльності. За даними промислових підприємств, за 2018 рік
реалізовано продукції на суму 94140,9 тис.грн., що на 34895,2 тис. грн. більше до
відповідного періоду 2017 року (30057,0 тис. грн.).
Збільшили обсяги реалізації продукції до відповідного періоду минулого
року такі підприємств як: ТзОВ ”М’ясодар” (+30975,4 тис. грн.), ТзОВ ”Майгал”
(+1471,1 тис. грн.), КП ”Тлумач-водоканал” (+533,0 тис. грн., Міське комунальне
господарство (+239,1 тис.грн.), ТзОВ ”Мелан Гласс” (+628,3 тис.
грн.).Промислові підприємства охоплюють зайнятістю 147 осіб.
Розвиток малого підприємництва
Малий і середній бізнес активно сприяє розвитку економіки району,
наповненню бюджету, створенню нових робочих місць, реалізації важливих
соціальних програм, залученню інвестицій. Для збереження позитивних тенденцій
розвитку підприємництва, зростання його ролі та впливу на вирішення ключових
питань соціально-економічного розвитку району, рішенням сесії Тлумацької
районної ради від 23.12.2016 року №172-09/16 затверджено Програму розвитку
малого та середнього підприємництва в Тлумацькому районі на 2017-2018 роки.
Станом на 01.01.2019 року в Тлумацькому відділенні Тисменицької ОДПІ
на обліку нараховується 726 СГД- юридичних та 872 фізичних осіб
За 2018 рік в районі зареєстровано 191 фізична особа та 30 юридичних осіб,
скасували реєстрацію 147 фізичних осіб і 16 юридичних.

Від діяльності малого і середнього підприємництва за 2018 рік забезпечено
збір надходжень по податках до Зведеного бюджету в сумі 55 365,46 тис. грн., що
становить 48,1% від загальної суми надходжень до Зведеного бюджету району.
Тлумацькою районною філією Івано-Франківського обласного центру
зайнятості за 2018 рік проведено 19 інформаційних семінарів «Як розпочати
власний бізнес», а також 18 зустрічей з новоствореними підприємцями на тему
«Роботодавцю компенсація, безробітному робоче місце» з метою розвитку та
підтримки підприємницької ініціативи безробітних громадян та 1 круглий стіл. В
даних заходах взяли участь 406 чоловік.
Кредитною спілкою “Надія” за 2018 рік одинадцяти підприємцям надано
кредитів на суму 960 900 грн.
На діяльність ФПП «Тлумацький бізнес-центр» по Програмі розвитку
малого та середнього підприємництва в Тлумацькому районі за 2018 рік з
районного бюджету профінансовано кошти в сумі 160,0 тис. грн. Працівниками
бізнес-центру постійно надаються консультації суб’єктам підприємницької
діяльності з питань оформлення установчих документів, проектних пропозицій
для можливостей покращення їх діяльності.
На офіційному сайті райдержадміністрації розміщується актуальна
інформація з питань торгівлі, зовнішньоторговельної діяльності для суб’єктів
господарювання малого та середнього бізнесу.
Рішенням сесії районної ради від 21.12.2018 року № 353-22/18 затверджено
Програму розвитку малого та середнього підприємництва в Тлумацькому районі
на 2019-2020 роки.
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Створення сприятливого інвестиційного клімату є одним із основних
пріоритетів розвитку району. В районі постійно здійснюються заходи щодо
розвитку діючих та налагодженню нових зв’язків з інвесторами, оновлено
інвестиційні пропозиції Тлумацького району та підготовлено інвестиційний
паспорт Тлумацького району.
За січень-вересень 2018 року обсяг капітальних інвестицій становить
34540,0 тис.грн.
Джерелом фінансування капітальних інвестицій стали кошти Тлумацької
міської ОТГ, сільськогосподарського підприємств ТзОВ “Штерн Агро” в
будівництво зерноскладу, кошти населення на індивідуальне житлове
будівництво, кошти відділу будівництва Тлумацької РДА на ремонт та
реконструкцію нежитлових будівель, природоохоронні заходи.
Обсяг капітальних інвестицій на одну особу станом на 1 жовтня 2018 року
становить 619 грн.
Країнам Європейського Союзу належить пріоритетне місце в інвестуванні
підприємств району. Основними серед них є партнери з Німеччини, Польщі.
Станом на 1 жовтня 2018 року в економіку Тлумацького району іноземними
інвесторами вкладено 11142,9 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій. Обсяг
прямих іноземних інвестицій на душу населення станом на 1 жовтня 2018 року
становить 234,6 дол. США.
На території Тлумацького району функціонує 9 підприємств з іноземними
інвестиціями: ПП «Заремба Експорт - Імпорт», Торговий Дім ТГК, ТОВ «ШтернАгро», ТОВ «Дністер-Агрополь», ТОВ «Тлумацька ВЕС», ТОВ «Дністер Біо»,
ТОВ «КЛН АГРО», ТОВ «Дільман Органік», ТОВ “Майгал”.

Споживчий ринок. Ринок послуг
Торгівельною діяльністю в районі займаються 326 підприємств роздрібної
торгівлі та 31 заклад ресторанного господарства. Діє 2 ринки відкритого типу та
19 закладів побутового призначення.
В порівнянні з минулим 2017 роком пройшли позитивні зміни в структурі
самої мережі в сторону збільшення кількості магазинів, що займаються
реалізацією непродовольчих груп товарів також збільшилась кількість об’єктів з
надання побутових послуг, зокрема перукарень.
За 2018 рік в районі відкрито 12 нових магазинів, запрацювали 2 заклади
ресторанного господарства
Ринок праці
Протягом січня – грудня 2018 року на обліку в службі зайнятості перебувало
1594 незайнятих громадян, з них 1334 осіб звернулися за послугами до районної
філії у цьому звітному періоді.
Протягом звітного періоду статус безробітного отримали 672 чол., що на 7
осіб менше, ніж за аналогічний період минулого року. Станом на 01.01.2019р., на
35 осіб зменшилась кількість безробітних, порівняно з аналогічним періодом
минулого року, і склала 260 чол. Рівень зареєстрованого безробіття станом на
01.01.2019р. склав 0.9 відсотки.
На 01.01.2019 року 51,5 відсотків безробітних , мали робітничі професії та
займали місця, які не потребують спеціальної підготовки, серед них: продавці
продовольчих та непродовольчих товарів, підсобні робітники, водії
автотранспортнихзасобів, прибиральники службових приміщень, в'язальники
схемних джгутів та шнурів, кухарі, трактористи, слюсарі -ремонтники,
штукатури, сторожі, електромонтери лінійних споруд електрозв'язку та
проводового мовлення, слюсарі з експлуатації та ремонту підземних газопроводів;
36,6 відсотків - колишні службовці, із них найбільша кількість за професіями:
бухгалтери, обліковці, економісти, вихователі, вчителі середнього навчальновиховного
закладу, спеціалісти державної служби, техніки - технологи,
менеджери з реклами. Жінки складали 55 %, на молодь у віці до 35 років припадало
33,2 % від усіх зареєстрованих безробітних.
За січень - грудень 2018 року при сприянні служби зайнятості
працевлаштовано 1031 особа.
Районною філією Івано-Франківського обласного центру зайнятості
проведено певну роботу з питань надання незайнятому населенню
профінформаційних та профконсультаційних послуг. Так, за цей період 1334
громадянам було надано 5738 профорієнтаційних та профінформаційних послуг.
Протягом січня - грудня 2019 року, з підприємствами, установами та
організаціями району було укладено 73 договори для проходження
стажування безробітних громадян з подальшим працевлаштуванням. На проходження
стажування було направлено 89 осіб.
Після закінчення навчання за направленням служби зайнятості було
працевлаштовано 79 безробітних громадян.
З незайнятим населенням та з роботодавцями району протягом січня-грудня
2018 року було проведено 450 семінарів , 18 зустрічей ,2 круглих столи, з них 431
семінар - з незайнятим населенням, в яких взяли участь 4266 незайнятих громадян.
Загалом у роботі проведених семінарах, зустрічах взяли участь 4678 представників
підприємств, установ, організацій та населення району.

Протягом січня-грудня 2018 року проведено 24 міні-ярмарки до участі, в яких
було залучено 25 роботодавців та 263 незайнятих громадян, з яких 28
працевлаштовано.
Громадянам, яким неможливо було підібрати підходящу роботу,
виплачувалось з Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття матеріальне забезпечення.
Так протягом січня - грудня 2018 року виплачено 6036,9 тисяч гривень
допомоги по безробіттю.
Центр надання адміністративних послуг
Центр надання адміністративних послуг Тлумацької районної державної
адміністрації здійснює свою діяльність за принципом «єдиного вікна», тобто
прийом документів та видача результатів послуг здійснювалась виключно через
адміністраторів Центру.
Центр надає 161 вид послуг.
За 2018 рік до Центру звернулось 3151 суб’єктів звернень, надано 2879
адміністративних послуг, 162 відмови.
Адміністратор ЦНАПу надано 1453 консультацію.
ЦНАП підключено до реєстру речових прав на нерухоме майно і до
Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що дало
можливість спростити отримання адміністративних послуг і здійснювати
реєстрацію громадських організацій через адміністраторів ЦНАП.
Тлумацька РДА уклали з Тлумацькою міською радою ОТГ Меморандум про
співпрацю у сфері надання адміністративних послуг (про створення на роботу
спільного ЦНАП ОМС та ЦНАП РДА в одному приміщенні) від 29.08.2018 року.
Сільське господарство
Протягом 2018 року в роботі агропромислового комплексу Тлумацького
району вдалося досягнути певних позитивних зрушень.
Завдяки залученню як закордонних, так і вітчизняних інвестицій
продовжується введення в обробіток земель, які не оброблялися, завдяки чому
планується зростання посівних площ основних сільськогосподарських культур.
В районі також проводиться певна робота щодо підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва, покращення фінансово-господарської
діяльності агроформувань, виконання договірних зобов’язань щодо оренди та
використання земельних і майнових часток (паїв).
Регулярно проводяться наради з сільськими головами, керівниками
агроформувань, здійснюються виїзди в населені пункти району з питань
діяльності
агроформувань,
ефективного
використання
земель
сільськогосподарського призначення та їх інвентаризації, роботи тваринницької
галузі та інші.
Аналізуючи стан справ в сільському господарстві району за останні роки
помітно, що в окремих питаннях сільськогосподарського виробництва
спостерігається тенденція до певної стабілізації та покращення окремих галузей
сільськогосподарського виробництва.
Цього вдалося досягнути за рахунок приходу до району агровиробників, які
впроваджують у виробництво нові технології вирощування продукції
рослинництва і тваринництва. Значно зріс відсоток розрахунків по орендній платі
за землю.

Організовувались проведення районних та обласних ярмарків «Весна»-2018»
та «Осінь»-2018» із залученням товаровиробників та населення району, на яких
реалізовувалась сільськогосподарська продукція по доступних цінах.
Одночасно повідомляємо про те, що проводилась відповідна організаційна та
роз’яснювальна робота з керівниками сільськогосподарських підприємств та
головами сільських, селищної та міської ради щодо вжиття невідкладних заходів
по боротьбі із Борщівником «Сосновського», підготовлена стаття в району газету
«Злагода» - у «Вісник влади», в якій було рекомендовано головам місцевих рад
взяти під особистий контроль виконання заходів щодо недопущення
розповсюдження цієї небезпечної рослини на території, де вона проростає.
Однак є ряд проблемних питань, які необхідно вирішувати в найближчий час.
Це - кадрове забезпечення сільськогосподарського виробництва, значний знос
техніки, низька заробітна плата у сільськогосподарському виробництві.
Кожна з них має причину і наслідок: низька заробітна плата породжує
нестачу кваліфікованих кадрів, значний знос техніки не дає змоги збільшувати
виробництво та кількість с/г продукції, низька якість та кількість вироблюваної
продукції не дає змоги здійснювати заміну та поновлення як основних та
оборотних засобів виробництва.
Негативну роль у спаді виробництва продукції сільського господарства
відіграла і відсутність у районі її переробки.
Однак враховуючи певні позитивні тенденції можна стверджувати, що ці та
інші проблемні питання будуть протягом найближчих років вирішені.
РОСЛИННИЦТВО
Протягом 2018 року по оперативних даних сільськогосподарською
діяльністю в районі займались 83 суб’єкт господарської діяльності, в тому числі
35 сільськогосподарських підприємств та 48 фермерських господарств.
Всього сільськогосподарських угідь в 2018 році в районі налічувалось
49518,8 га , з них 35200,3 га ріллі, 2785,5 га перелогів, 887,5 га садів, 2076,3 га
сіножатей, 8569,2 га пасовищ.
Вся посівна площа під урожай 2018 року по всіх категоріях господарств
становила 34773 га, в тому числі в агроформуваннях – 17763 га. Всіма
категоріями господарств зібрано зернових і зернобобових на площі 18642 га та
намолочено 95051 тонн зерна. В агропідприємствах зібрано зернових та
зернобобових на площі 10002 га, намолочено 56119 тонн зерна. Середня
урожайність по району становить 51,0 цнт/га.
Крім того зібрано – 1600 га озимого ріпаку, намолочено – 4664 тонн, при
середній урожайності 29,1 цнт/га та 146 га ярого ріпаку, намолочено 320 тонн,
при середній врожайності 21,9 цнт/га.
Під урожай 2019 року всіма категоріями господарств посіяно 6128 га озимих
зернових культур або 107,3 % до прогнозу, в тому числі агроформуваннями
посіяно 3328 га (114,4 % до прогнозу). Крім того агроформуваннями під урожай
2019 року посіяно 2809 га озимого ріпаку.
Найбільше посіяли озимих культур в таких господарствах: ТОВ
«Агрокомпанія «Прикарпаття» 1515 га озимого ріпаку, ТзОВ «Штерн Агро»
1612 га озимих зернових та 408 га озимого ріпаку, філія «ПрАТ Зернопродукт
МХП» 442 га озимої пшениці, ФГ «Водолій 55» 240 га озимої пшениці та 250 га
озимого ріпаку.

Озимі зернові культури проходять перезимівлю в доброму і задовільному
стані.
Згідно прогнозованої структури вся посівна площа під урожай 2019 року по
всіх категоріях господарств становитиме 34800 га.
Найкраще у 2018 році по оперативних даних спрацювали такі
сільськогосподарські підприємства як:
- ТзОВ «Штерн-Агро» - середня урожайність зернових та зернобобових
культур становить 63,0 цнт/га та озимого ріпаку – 28,2 цнт/га;
- філія «ПрАТ Зернопродукт МХП» середня урожайність зернових та
зернобобових культур становить 61,7 цнт/га;
- ТОВ «ОскарАгро» - середня урожайність зернових та зернобобових культур
становить 74,7 цнт/га;
- ФГ «Водолій 55» середня урожайність зернових та зернобобових культур
становить 51,0 цнт/га та озимого ріпаку – 52,1 цнт/га;
- ТзОВ «Мрія Фармінг Карпат»
середня урожайність зернових та
зернобобових культур становить 52,7 цнт/га.
Управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації буде вжито
вичерпних організаційних заходів для проведення посіву ярих культур в повному
обсязі та в оптимальні терміни, а також заходи, спрямовані на ефективне
використання сільськогосподарських земель.
ТВАРИННИЦТВО
Важливу роль у сільськогосподарському виробництві відіграє галузь
тваринництва. Тваринництво – це одна із галузей сільського господарства
розвиток якої значною мірою впливає на продовольчу безпеку держави і якість
харчування населення. Якщо ситуація в галузі рослинництва більш менш
стабільна то тваринництво у районі якщо не спинилось то розвивається дуже
малими темпами.
За оперативними даними станом на 01.01.2019 року по всіх категоріях
господарств налічується 4178 гол. ВРХ (- 380 гол. до відповідного періоду
минулого року), в тому числі 3027 гол. корів, 8239 гол. свиней, 376 гол. коней та
8 гол. овець.
З приватних агроформувань тільки ФГ «Едельвейс» утримує 4 гол. ВРХ, в
тому числі 2 гол. корів.
ТОВ «УПГ ІНВЕСТ» на базі ТзОВ «Агрофірма Добробут Прикарпаття»
(директор Кізім Юрій Вікторович), яке протягом 2012-2014 років в с. Гарасимів
провело реконструкцію п’ятьох тваринницьких приміщень та займається
розведенням птиці (індиків). Станом на 01.01.2019 року підприємством
утримується 14846 шт. гол. птиці. (індиків) ВРХ (+ 6144 гол. до відповідного
періоду минулого року). Ці дані постійно змінюються, оскільки постійно
проходить процес забою і нового завозу птиці. Підприємство може нарощувати
поголів’я птиці до кількості 36000 шт.
В с. Петрилів приватний підприємець Самсін Михайло Семенович викупив 2
тваринницькі приміщення (в одному знаходиться птиця, в другому приміщенні
проводяться ремонтні роботи) та вирощує понад 1,5 тис.шт. птиці (качок та
гусей). Нарощування поголів’я птиці буде проводитись тільки після появи
додаткового джерела збуту м’яса птиці.
В господарствах населення частково проходить зменшення чисельності
поголів’я ВРХ. Однією із суттєвих причин являється демографічна ситуація,

старші по віку люди не можуть утримувати тварин, а молодь переважно виїжджає
з села, через що вирізається значна частина маловагового молодняку худоби з
індивідуального сектора.
Вагомою причиною такої ситуації є також зниження закупівельних цін на
продукцію тваринництва, відсутність дотації на літр молока та інш.
Заготівлею молока на території району займаються 2 підприємства: ТДВ
Івано-Франківський міськмолокозавод та філія ПП «Альма-Віта» «Тлумач –
молоко».
Питання ситуації в тваринницькій галузі району та шляхи її розвитку
неодноразово розглядались на колегіях райдержадміністрацій. В цьому напрямку
управлінням агропромислового розвитку постійно проводиться відповідна робота
спрямована на стабілізацію ситуації в даній галузі, а саме:
Продовжується пошук потенційних інвесторів щодо їх співпраці у
відновленні господарської діяльності незадіяних
тваринницьких ферм і
будівництва нових тваринницьких ферм.
Узагальнено інформацію про утримання особистими селянськими
господарствами поголів’я ВРХ, в тому числі 3-х і більше корів. На території
району є 24 сімейних ферми, де утримують 3 і більше корів.
Земельно-майнові відносини, аграрний ринок
Аналізуючи
стан
та
ефективність
використання
земель
сільськогосподарського призначення, своєчасність та повноту виплати орендної
плати за користування земельними частками (паями) сільськогосподарськими
підприємствами, що орендують землі на території району бачимо, що на території
району використовують землі сільськогосподарського призначення на умовах
оренди 22 суб’єкти господарювання.
У відповідності до договорів оренди земельних паїв передбачено виплату
орендної плати грошима, натурою та послугами. Відсоток виплати орендної плати
відповідно до умов укладених договорів оренди залежить від грошової оцінки
одного гектара землі і становить від 5 до 7 %.
За 2018 рік сільськогосподарськими підприємствами проведено повний
розрахунок з орендодавцями за оренду земельних часток (паїв), що в грошовому
виразі становить 12 млн. 250 тис. 140 грн.
На виконання Указу Президента України від 06.06.2000 року № 767 в районі
сформовано інфраструктуру аграрного ринку. У 2018 році в
районі
функціонувало 3 дрібнооптові ринки по продажу сільськогосподарської продукції
та продажу живої худоби і птиці. За 2018 рік проведено 48 районних та 2
обласних ярмарки.
Механізація
У господарствах усіх форм власності нашого району у 2018 році
нараховувалось 905 тракторів, з них 98 у агроформуваннях та фермерських
господарствах і 797 у фізичних осіб, 70 зернозбиральних комбайнів в т.ч. в
агроформуваннях – 18 одиниць та багато іншої сільськогосподарської техніки.
Машинно-тракторний парк вітчизняного виробництва зношений на 98 відсотків,
так для тракторів середній термін експлуатації становить 20 років,
зернозбиральних комбайнів 22 роки.
Бюджет району
Доходна частина бюджету району за 2018 рік по власних доходах
загального фонду виконана на 79,9 %, поступлення склали 33353,0 тис. грн. із

уточненого плану 41734,6 тис. грн. По власних доходах спеціального фонду за
2018 рік поступило 2847,9 тис. грн. із уточненого плану 3493,0 тис. грн., що
складає 81,5 % до плану.
Впродовж 2018 року з державного бюджету отримано базової дотації
19925,6 тис. грн. та дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за
рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 20994,0 тис. грн.
Видаткова частина бюджету району по загальному фонду за 2018 рік
виконана на 96,0 %. Із уточнених річних призначень 424036,7 тис. грн. освоєно
407206,7 тис. грн.
Кошти на утримання органів державного управління за 2018 рік освоєно на
95,4 %, із уточненого плану на рік 17393,2 тис. грн. освоєно 16593,7 тис. грн.
Установами освіти, які утримуються з місцевих бюджетів, кошти освоєно в
сумі 76058,0 тис. грн. із уточненого плану на рік 81700,7 тис. грн. або на 93,1 %.
На утримання закладів охорони здоров’я за 2018 рік використано 48231,2
тис. грн. із уточненого плану на рік 49502,8 тис. грн., що складає 97,4 %.
На утримання установ соціального захисту кошти використано в сумі
248464,3 тис. грн. із уточненого плану на рік 252942,4 тис. грн. або на 98,2 %.
На житлово-комунальне-господарство використано 2268,0 тис. грн. із
уточненого плану на рік 2610,7 тис. грн. або на 86,9 %.
На утримання установ культури в цілому по району із уточненого плану на
рік 5718,6 тис. грн. кошти використано в сумі 5241,8 тис. грн. або це становить
91,7 %.
Установами фізичної культури та спорту за 2018 рік використано 1502,7
тис. грн. із уточненого плану на рік 1598,2 тис. грн. або це становить 94,0 %.
Використання коштів за оплату комунальних послуг та енергоносіїв по
району за 2018 рік складає 80,6 %, із уточненого плану на рік 11420,4 тис. грн.
використано 9203,4 тис. грн..
За оперативними даними, станом на 01.01.2019 року кредиторська
заборгованість із заробітної плати складає 4333,8 тис. грн.
Впродовж 2018 року забезпечено збір надходжень по податках до Зведеного
бюджету в розмірі 115104,9 тис. грн., що в порівнянні з 2017 року на 15672,2 тис. грн.
більше. До Державного бюджету збір склав 37220,3 тис. грн., в порівнянні з 2017 роком
надходження до держбюджету збільшились на 266,6 тис. грн. До місцевого бюджету
надійшло 77884,7 тис. грн., що на 15405,6 тис. грн. більше до 2017 року.
Станом на 01.01.2019 року податковий борг до Зведеного бюджету (без
врахування пені) становив 2362,7 тис. грн. та зріс у порівнянні з показником на
01.01.2018 року на 724,1 тис. грн. (на 01.01.2018року податковий борг становив
1638,6 тис. грн.).
Податковий борг до Державного бюджету станом на 01.01.2019 року
становив 1350,1 тис. грн. та зріс на суму 596,8 тис. грн. (станом на 01.01.2018 року
– 753,3 тис. грн.).
Станом на 01.01.2019 року податковий борг до місцевого бюджету становив
1012,6 тис. грн. та зріс на 127,3 тис. грн. у порівнянні з показником на 01.01.2018
року.
Легалізація заробітної плати
В районі здійснюється постійний контроль щодо стану умов праці на
підприємствах, установах та організаціях різних форм власності та

господарювання, а також проведення атестації робочих місць за умовами праці та
надання відповідних пільг та компенсацій за роботу в цих умовах.
Згідно зі статистичними даними середньомісячна заробітна плата одного
штатного працівника району за ІІІ квартал 2018 року становила 6968 грн. У
порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (4783 грн.) ріст становить 2185 грн.
або 45,7 %.
На новостворені нові робочі місця у січні – жовтні 2018 року прийнято 354
особи, у т.ч. 148 чол. – в юридичних осіб, 206 чол. – у фізичних осіб-підприємців.
Згідно зі статистичними даними заборгованість з виплати заробітної плати
працівникам підприємств, організацій і установ усіх форм власності станом на
01.01.2019 року в районі відсутня.
У 2018 році проведено 4 засідання районної тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано звіти 8 керівників
підприємств-боржників.
З метою реагування на кризові явища в трудових відносинах між власниками
і найманими працівниками утворено районну робочу групу з питань легалізації
виплати заробітної плати і зайнятості населення, оновлений склад якої
затверджено розпорядженням райдержадміністрації від 22.06.2018 року № 344. У
2018 році проведено 6 засідань робочої групи, на яких заслухано звіти 41
керівника підприємств.
Тлумацькою міською радою об’єднаної територіальної громади прийнято
розпорядження «Про затвердження складу робочої групи та рейдової робочої
групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, та
затвердження положення» від 11.10.2018 р. № 227-р. Відбулося одне засідання
робочої групи. Членами рейдової групи проведено обстеження 15 фізичних осіб
підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю в м. Тлумач, проведено
інформаційно-роз’яснювальну роботу серед підприємців, які здійснюють
торгівлю на території міського ринку.
Спеціалісти відділу праці взяли участь у 17 семінарах з питань трудового
законодавства, які проводить районний центр зайнятості та провели 9 зустрічей у
трудових колективах з питань дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці.
На постійному контролі проведення підприємствами та установами району
проведення атестації робочих місць за умовами праці. Оновлюється реєстр
підприємств району з шкідливими умовами праці.
Запроваджено належну систему контролю за ходом укладання та повідомної
реєстрації колективних договорів. Станом на 01.01.2019 року в районі
зареєстровано 106 колективних договорів, в т.ч. впродовж 2018 року – 15
колективних договорів. Під час проведення повідомної реєстрації колективних
договорів здійснюється експертиза їх відповідності нормам трудового
законодавства, положенням Генеральної, Територіальної, галузевих угод.
З початку 2018 року на веб-сайті райдержадміністрації розміщено 10
інформацій з питань праці. Звернень на «гарячу лінію» з питань трудового
законодавства за вказаний період в районі не зафіксовано.
Сфера регулювання земельних відносин
Територія Тлумацького району займає площу – 67354,8 га, з якої 24171,5 га
(35,4%) знаходиться в межах населених пунктів, а 44183,3 га (64,6 %) – за межами
населених пунктів.

В 2018 році відбулися зміни в сфері земельних відносин, зокрема щодо
наповнення дохідної частини бюджетів, та щодо форм власності,
площ
землекористувань.
Зокрема 9374 громадяни передали свої земельні паї в оренду
агроформуванням загальною площею 10,1 тис.га. Згідно укладених договорів
оренди з власниками землі на 2018 рік нараховано орендну плату за користування
земельними паями, загальна сума яких становить 10630,88 тис. грн., в
середньому орендна плата за 1 га становить 1050,9 грн.
З початку року Відділом проведено реєстрацію 1428 земельних ділянок та
видано 423 витягів з Державного земельного кадастру про зареєстровані земельні
ділянки, також видано 3 викопіювань з кадастрових карт, 48 відомостей із
землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою,
266 довідок з державної статистичної звітності про наявність та розподіл їх за
власниками, землекористувачами, 285 довідок про наявність та розмір земельної
частки (паю) та про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про
одержання у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації
за певним видом використання, видано 258 висновків про погодження
документації із землеустрою та 308 витягів з технічної документації про
нормативну грошову оцінку, виправлено 1 помилку в Державному земельному
кадастрі, надання відомостей з ДЗК у формі витягу з ДЗК про земельні ділянки
476, надання відомостей з ДЗК про координати повторних точок меж об’єктів
кадастру 13. З початку 2018 рік Відділом підготовлено та подано на розгляд 391
проектів розпоряджень райдержадміністрації щодо надання дозволів та
затвердження документації із землеустрою.
В 2018 році розглянуто 888 звернень громадян, з них: 763 письмових
звернень ( в тому числі 3 інформаційних запитів) та 122 звернень на особистому
прийомі керівництвом відділу.
З початку 2017 року продано одну земельну ділянку площею 0,0278 га на
території Обертинської селищної ради, в результаті чого до бюджету місцевої
ради надійшло 71,18 тис. грн.
Питання виділення земельних ділянок учасникам АТО на території району
знаходиться на постійному контролі Відділу, станом на 30.12.2018 року за
інформацією органів місцевого самоврядування до них поступило 264 заяв від
учасників АТО про надання земельних ділянок. Зокрема: до Тлумацької міської
ради звернулось –168 учасників, Обертинської селищної ради -19, Бортниківської
сільської ради – 4, Братишівської – 2, Будзинської – 3, Гарасимівської – 3,
Гавриляцької – 1, Гринівецької – 1, Грушківської – 2, Гостівської-2, Ісаківської –
1, Живачів-5, Жуківської-8, Надорожнянської – 4, Нижнівської – 9, Озерянської –
6, Олешанської – 4, Олешівської – 4, Остринської – 3, Палагицької – 5,
Петрилівської – 6, Підвербцівської – 2. Рішеннями органів місцевого
самоврядування надано дозволи 142 учасникам
на оформлення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок ( в межах населених пунктів) та
прийнято 2 накази Головного управління Держземагенства у Івано-Франківській
області щодо виділення земельної ділянки ( за межами населеного пункту) на
території Ісаківської та Надорожнянської сільських рад. Органами місцевого
самоврядування прийнято рішення про затвердження проектів землеустрою та
передано у власність земельні ділянки 34 учасникам загальною площею 2,5402
га, з них: на території Тлумацької міської ради – 33 учасникам на площу – 2,2902

га та Палагицької сільської ради 1 учаснику на площу 0,25 га. Двом учасникам
АТО відмовлено в наданні дозволу на оформлення проектів щодо відведення
земельних ділянок на території Тлумацької міської ради в’язку з тим, що вони
скористався правом безоплатної приватизації. Заяви від 72 учасників АТО
знаходяться на розгляді в органах місцевого самоврядування. Рад, які зволікають
із розглядом клопотань громадян немає.
Відділом спільно з органами місцевого самоврядування запропоновано
Головному управлінню 17 земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної власності за межами населених пунктів загально площею
192,3095 га для проведення робіт з продажу права оренди на земельних торгах
аукціоні.
Туристична діяльність
З метою розвитку туристичної галузі в районі, впродовж 2018 року
здійснено наступні заходи:
- розроблено інвестиційний проект «Будівництво будиночків для відпочинку
у місті Тлумач»;
- розроблено 8 велосипедних маршрутів, здійснено знакування та
маркування двох маршрутів велосипедних та піших: с. Ісаків – водоспад «Дівочі
сльози» - 4 км.; с. Незвисько – водоспад «Дівочі сльози» - 7,5 км.;
- за рахунок коштів проекту «Рятувальники для природи» КП
«Дністровський регіональний ландшафтний парк» встановлено 9 містків через
яри, 4 столи, лавочки; за рахунок коштів проекту «Поруч краси володінь
Дністровського каньйону» встановлено 6 альтанок вздовж р. Дністер у с. Ісаків; за
рахунок коштів проекту «Ефективне використання туристичного потенціалу для
майбутнього розвитку Кутищенської громади» встановлено 4 альтанки; за
рахунок коштів обласного бюджету по Програмі розвитку туризму в ІваноФранківській області на 2016-2020 роки облаштовано оглядовий майданчик в
урочищі Кідло с. Одаїв;
- виготовлено і встановлено інформаційно-туристичний стенд «Одаївський
карстовий печерний комплекс» за кошти обласного бюджету по Програмі
розвитку туризму в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки;
- 30 травня 2018 року громадським центром «Еталон» на базі Тлумацької
РДА проведено семінар-тренінг «Село: кроки до розвитку» для представників
громад, керівників фермерських господарств.
- в травні 2018 року відбувся регіональний фестиваль «Свято Неба» у селі
Одаїв;
- 12 липня відбувся етно-фолк фестиваль «Покутська Вільха» в с. Вікняни;
- 21 вересня у м. Тлумач відбувся районний етно-фестиваль «Покутське
весілля»;
- 25 вересня у с. Надорожна відбувся гастрономічний фестиваль «Свято
сливи»;
- у жовтні відбувся регіональний фестиваль «Свято неба. October Fest»;
- створено туристичний бренд « Тлумаччина Дивовижне Поруч!».
Житлово-комунальне господарство
Певна робота проводилась протягом 2018 року у житлово-комунальному
господарстві. Періодично проводились засідання комісії з питань житловокомунальних підприємств.
Каналізаційні мережі:

Здійснено за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища:
- Реконструкція каналізаційної мережі ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Кутище
Тлумацького району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектнокошторисної документації) – 298,3 тис. грн.;
- Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж в селищі Обертин
Тлумацького району Івано-Франківської області – 2 136,6 тис. грн.;
- Реконструкція роздільної системи каналізації в селищі Обертин
Тлумацького району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектнокошторисної документації) – 73,0 тис.грн;
- Реконструкція каналізаційної мережі ЗОШ І-ІІІ ступенів в селі Гарасимів
Тлумацького району Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення ПКД)
– 298,6 тис.грн.
Благоустрій:
Районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування
району проводиться певна робота щодо благоустрою, санітарної чистоти та
озеленення населених пунктів району, територій підприємств, організацій і
установ, індивідуальних дворів та місць масового відпочинку.
На виконання документів Президента України, Кабінету Міністрів України,
обласної державної адміністрації в районі щорічно проводяться заходи з
благоустрою населених пунктів до Великодніх свят, «Дня довкілля» та Дня
незалежності України.
В березні 2018 року проведено районну толоку до Великодніх свят. Під час
толоки ліквідовано стихійні сміттєзвалища, підбілено дерева, кущі, опори та
бордюри. Приведено до належного стану братські могили, меморіальні комплекси
та місця почесних поховань. Висаджено саджанці дерев та кущів.
Здійснено за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища:
- Нове будівництво берегозакріплюючих споруд р. Тлумачик на території
Палагицької сільської ради Тлумацького району Івано-Франківської області (в т.
ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1 182,5тис. грн.;
- Проведення заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану, а також заходи для боротьби з
шкідливою дією вод річки Хотимирська в с. Гарасимів Тлумацького району ІваноФранківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) –
297,8 тис. грн.;
- Проведення заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану, а також заходи для боротьби з
шкідливою дією вод річки Будзин в с. Живачів Тлумацького району ІваноФранківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) –
297,7 тис. грн.;
- Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво
берегозакріплюючих споруд на р. Тлумачик в с. Нижнів Тлумацького району
Івано-Франківської області – 30,3 тис. грн.;
- Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Дустрів на
території м. Тлумача Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) –
619,2 тис.грн.
Енергозбереження та енергоефективність

Впродовж 2018 року з метою економії енергоносіїв промисловими
підприємствами та установами району впроваджувалися енергоефективні та
енергозберігаючі заходи. Замінено вікна та двері на металопластикові в:
 Яківська ЗОШ І-ІІ ст. ( на суму 30,0 тис. грн.);
 Жуковський НВК ( на суму 20,0 тис. грн.);
 Гарасимівська ЗОШ І-ІІІ ст. ( на суму 80,0 тис. грн.);
Відповідно до Державної програми з енергозбереження та з метою
стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів,
ТВБВ
№10008/049 філії Івано-Франківського облуправління АТ “Ощадбанк” та ПАТ КБ
«Приватбанк» впродовж 2018 року укладено 2 договори та видано кредитів на
суму 52 000 грн. на придбання енергозберігаючих матеріалів.
Дорожньо-транспортна інфраструктура
Впродовж 2018 року на експлуатаційне утримання та ремонт доріг
Державного значення використано 2 252,9 тис.грн, а саме: Н-18 Івано-Франківськ
– Бучач – Тернопіль – 1 445,8 тис.грн, Р-20 Тязів –– Снятин 807,1 тис.грн. На
дороги місцевого значення загального користування освоєно коштів в сумі 2 796,9
грн. та на дороги комунальної власності – 189,3грн.
На території району впроваджується програма відновлювальної енергетики:
Сонячні електричні станції (СЕС):
- в селищі Обертин в урочищі «Погибиця» проводиться будівництво на площі
14га потужністю 7,5 МВт, завершення робіт заплановане протягом 2019 року;
- в селі Палагичі в урочищі «Висока гора» планується будівництво на площі
13га потужністю 6,25 МВт (розробляється проектно-кошторисна
документація);
- в селі Локітка Палагицької сільської ради в урочищі «Над школою» на площі
16га потужністю 9,5
МВт (розробляється проектно-кошторисна
документація);
- в селі Живачів в урочищі «Копанки» на площі 73,2га потужністю 39,42 МВт
(розробляється проектно-кошторисна документація);
- в селі Олешів урочище «Обочі» площею 8га потужністю 5,0 МВт ,
виготовлена проектно-кошторисна документація;
- в селі Озеряни Олешанської ОТГ на площі 8га потужністю 5,0МВт, розпочаті
роботи першої черги на площі 3га.
Сумарна потужність електричної енергії виробленої з енергії сонця
складатиме 72,67 МВт
Вітрова електрична енергія:
- в селі Живачів в урочищі «Рівнички» на площі 10,8га потужністю 28,3 МВт.
Потужність електричної енергії виробленої з енергії вітру складатиме 28,3 МВт.
Сумарна потужність електричної енергії виробленої з енергії сонця та вітру
складатиме 100,97 МВт.
Будівельна галузь
Впродовж 2018 року в районі проводилася робота щодо зменшення об’єктів
незавершеного будівництва, а саме:
- «Школа I-II ступенів в с.Будзин Тлумацького району (реконструкція)», роботи
виконано на суму 2420,0 тис. грн.;
- «Капітальний ремонт Грушківського НВК в с.Грушка Тлумацького району»,
отримано з обласного бюджету 100,0 тис.грн. на проведення робіт з облаштування
роздягалок, душових та 100,0 тис.грн. на облаштування санузлів;

- «Заміна вхідних дверей в Яківській ЗОШ І-ІІ ступенів в с.Яківка Тлумацького
району Івано-Франківської області», роботи виконано на суму 30,0 тис.грн.
- Завершено роботи по об’єкту «Нове будівництво берегозакріплювальних
споруд на р. Дустрів на території м. Тлумач Івано-Франківської області». Освоєно
коштів з обласного фонду навколишнього природного середовища в сумі 626,0
тис.грн.;
- Завершено роботи по об’єкту «Проведення заходів щодо відновлення і
підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану, а також
заходи для боротьби з шкідливою дією вод річки Хотимирська в с.Гарасимів
Тлумацького району» та освоєно кошти в сумі 292,0 тис.грн.;
- «Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану, а також заходи для боротьби з
шкідливою дією вод річки Будзин в с.Живачів Тлумацького району»,
профінансовано з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища 297,7 тис.грн. - роботи завершено;
- Проплачено 730,0 тис.грн. за ПКД по розробці проекту створення території
об’єкту природно-заповідного фонду “Дністровський регіональний ландшафтний
парк” на території Петрилівської, Кутищенської, Ісаківської, Петрівської,
Підвербцівської, Нижнівської, Олешівської сільських рад;
- Проплачено кошти в сумі 30,6 тис.грн. за ПКД по об’єкту «Нове будівництво
берегозакріплювальних споруд на р.Тлумачик в с.Нижнів Тлумацького району»;
- По об’єкту «Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р.Тлумачик
на території Палагицької сільської ради Тлумацького району», профінансовано з
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища кошти в сумі
1422,0 тис.грн.. роботи виконано на суму 1183,0 тис.грн.
- Виконано роботи з капітального ремонту Народного дому в с.Петрилів де
освоєно коштів у сумі 332,0 тис.грн.;
- Виконано роботи з капітального ремонту Народного дому в с.Палагичі де
освоєно коштів у сумі 600,0 тис.грн.;
- Проплачено та отримано тренажери для с.Нижнів на суму 50,0 тис.грн.;
- Проплачено та отримано комплект дитячого ігрового комплексу по селах:
Гринівці, Колінці, Пужники, Братишів, Живачів, Ісаків, Петрів, Сокирчин, Долина
та м.Тлумач вартістю 50,0 тис.грн. кожний;
- Отримано кошти з обласного бюджету та профінансовано 40,0 тис.грн. на
ремонт храму УАПЦ в м.Тлумач та 15,0 тис.грн. на ремонт храму УГКЦ в
м.Тлумач.
Містобудування та архітектура
Відділом постійно проводиться моніторинг та аналіз стану наявної
містобудівної документації населених пунктів Тлумацького району, більшість
яких морально устаріла (розроблені з 1971 - 1992 роки) та потребує оновлення,
коригування і уточнення у відповідності до сьогоднішніх соціальних та
економічних вимог та чинних законодавчих актів і норм. Так із 59 –ти населених
пунктів району у 49-ти наявна містобудівна документація (генеральні плани), у
10-ти населених пунктів вона взагалі відсутня. Відділом містобудування та
архітектури райдержадміністрації із головами місцевих рад та проектними
інститутами проведено відповідну роботу з визначення кошторисної вартості для
оновлення містобудівної документації. Визначена кошторисна вартість для
кожної ради станом на 2009 роки, загальна вартість для району становила на той

час становила 4,9 мільйона гривень. Це значні кошти для більшості сільських рад.
У зв’язку із складним фінансовим станом органів місцевого самоврядування,
браком коштів у місцевих бюджетах, відділом була розроблена Програма «Про
забезпечення містобудівною документацією населених пунктів Тлумацького
району на 2009 – 2014 роки», яка затверджена сесією районної ради V
демократичного скликання від 02.04.2009 р. № 272-19/09.
З моменту
затвердження постійно проводився моніторинг виконання програми,
уточнювались показники та направлялись відповідні листи-клопотання, як
сільському, селищному, міському головам, так і головам районної державної
адміністрації та районної ради, проте через брак коштів в бюджетах, програма не
фінансувалась. На лютий місяць поточного 2019 року розроблено та оновлено
«програму містобудівної документації» та заплановано розглянути на сесії
районної ради з врахуванням сформованих об’єднаних територіальних громад
Тлумацької в яку увійшли 12 населених пунктів району та Олешанська громада в
яку увійшли 5 населених пунктів.
За участю та сприянням відділу внесено зміни в окрему містобудівну
документацію за рахунок коштів замовників фізичних та юридичних осіб і
громадян, а саме:
Населені пункти Тлумацького
району

Виконавець(розробник) містобудівної
документації

с.Грушка
с.Хотимир
с.Гавриляк

ДПТ для будівництва Івано-Франківська філія «Діпромісто» 2015р.
сільськогосподарських
споруд за межами
населених пунктів

с. Де лева

генеральний план
(зміна № 1) ДПТ
зем.діл. гр. Синиця
В.Д.
Генеральний план

м. Тлумач

(коригування):
м. Тлумач

м.Тлумач

с. Ісаків
с. Озеряни

с. Гавриляк

с. Олещин

с. Сокирчин

ДПТ для
розміщення дачних
будинків за
межами
зміна доміста
генерального
плану суміщена з ДПТ
по вул. Башта пл. 2,8 га
під індивідуальну
Локальні
зміни до
забудову
генплану
Зміни у генеральний
план
Локальні зміни в
генеральний план
генеральний план
(зміна
№ зміни
1)
локальні
в
генеральний план
локальні зміни в
генеральний план з
ДПТ
генеральний план
(зміна № 1)

Івано-Франківська філія «Діпромісто» 2015р.

Івано-Франківська філія «Діпромісто 2005р. –
на даний час не затверджено.
Івано-Франківська
Філія «Діпромісто» 2016
Івано-Франківська філія
«Діпромісто» 2017
Івано-Франківська філія «Діпромісто» 2013р.
Івано-Франківська філія «Діпромісто» 2016р.
Івано-Франківська філія «Діпромісто» 2016

Прикарпатський центр Української
Академії архітектури Підприємство
науково-творча майстерня «Архітрав» 2014р.
Івано-Франківська філія
«Діпромісто» 2013
Івано-Франківстка філія
«Діпромісто» 2016

с Петрів

с. Надорожна

с. Будзин

с.
Палагичі
с. Локітка

с.
Гончарівк
а
с.
Палагичі

генеральний план,
генеральний план
(зміна № 1)
ДПТ для розміщення
групи дачних
будинків пл. 0,3 га за
межами
села
ДПТ
для забудови дачного
поселення за межами
села до генплану
зміна
суміщена зДПТ
(зміна № 1)
Генплан, суміщений з
ДПТ (зміна № 1)

Івано-Франківська філія
«Діпромісто» 2008,
2013
ПП Цапяк А.М. 2016

Генплан, суміщений з
ДПТ (зміна № 1)

Івано-Франківська філія
«Діпромісто» 2014, 2017

ФОП
Василинюк М.М. 2016
Івано-Франківська філія
«Діпромісто» 2017
Івано-Франківська філія
«Діпромісто» 2017

ДПТ для
ПП Петрич СІ. 2016
обслуговування
викупленої контори за
с. Одаї
ДПТ длянас/пункту
ПП«Архітектор В.Морикіт» 2016р.
межами
обслуговування
с. Олешів
доповнення
до двору ДП ІФНДПІ землеустрою 2017р.
господарського
генерального плану зі
суміще-нням ДПТ для
будівництва
с. Олеша
генеральний об'єктів
план
Івано-Франківська філія«Діпромісто» 2017
альтернативної
21,975
суміщений
з ДПТ(зміна
енергії
Зміни
ПП Шевчук М.О. 2017р.
с. Живачів
№
1) до генплану,
пл.
зем/ділянки
суміщені
з ДПТ
Тлумацького району
Генплан, суміщений з Івано-Франківська філія
с. Нижнів
ДПТ (зміна № 1)
«Діпромісто» 2017
Зміна до генерального Івано-Франківська філія
с. Долина
плану, суміщена з
«Діпромісто» 2018
ДПТ по вул.
ПротягомСічових
2018 року розроблені та затверджені детальні плани території за
Стрільців в
межами населених
пунктіврайону.
Тлумацького району:
Тлумацького

1.ДПТ за межами Ісаківської сільської ради Тлумацького району (сонячні
батареї);
2.ДПТ за межами населеного пункту с. Діброва Петрилівської с/р
Тлумацького району. (зміна частини призначення земельної ділянки);
3.ДПТ для розміщення полігону твердих побутових відходів
(сміттєзвалище) з лінією сортування на землях м. Тлумач в ур. «Гіракова яма»
Тлумацької міської ради об'єднаної територіальної громади;
4.ДПТ окремої земельної ділянки для будівництва та обслуговування
енергопарку сонячної електростанції за межами населеного пункту с. Озеряни
Олешанської сільської ради ОТГ Тлумацького району;
5.Детальний план території окремої земельної ділянки для будівництва та
обслуговування енергопарку сонячних електростанцій в ур. Закляштор
(Грушки, контур 205, сад) за межами населеного пункту на території Нижнівської
сільської ради Тлумацького району;

6.Детальний план території облаштування торгово-відпочинкового
комплексу за межами населеного пункту с. Остриня Тлумацького району;
7.ДПТ для розміщення та обслуговування викуплених приміщень філії ПАТ
«Зерно продукт МХП» «Перспектив» (на землях господарського двору) с. Ісаків
Тлумацького району.
Постійно проводиться надання методичної допомоги органам місцевого
самоврядування при розробленні, коригуванні, оновленні, чи внесенні
відповідних змін у містобудівну документацію, роз’яснення про порядок
виготовлення, згідно чинного законодавства вказаної документації, їх
погодження, затвердження та користування в роботі.
Відділом забезпечено вільний доступ громадськості та інших зацікавлених
осіб до містобудівної документації населених пунктів Тлумацького району,
починаючи з 2006 року. Постійно надається інформація щодо генеральних планів,
проводиться роз’яснювальна робота та методична допомога, на звернення
громадян, установ і організацій надаються витяги із генпланів, а також відповідна
інформація щодо обмежень обтяжень містобудівного характеру, яка надається
землевпорядним проектним організаціям, які діють на території району.
Відповідно до статті 22 Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 559 "Про
містобудівний кадастр" та схвалену розпорядженням облдержадміністрації від
12.12.2011 р. № 832 "Про регіональну цільову програму містобудівного кадастру
Івано-Франківської області на 2012-2016 роки", керуючись статтею 43 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" відділом містобудування та
архітектури райдержадміністрації розроблено та затверджено 11 сесії 6
демократичного скликання районної ради від 09.02.2012р. регіональну цільову
програму містобудівного кадастру Тлумацького району на 2012 – 2016 роки,
однак, за відсутності фінансування програма не фінансувалась. В 2013 році у
відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 559 "Про
містобудівний кадастр" у складі відділу містобудування та архітектури
розпорядженням голови райдержадміністрації створено службу містобудівного
кадастру.
Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
та інших нормативно – правових актів, до компетенції та першочергових
повноважень
(
завдань)
відділу
містобудування
та
архітектури
райдержадміністрації входить 4 послуги дозвільного характеру, а саме
виготовлення будівельних паспортів на забудову земельних ділянок громадян,
паспортів тимчасових споруд торгівельного призначення, підготовка та видача
містобудівних умов та обмежень на забудову земельних ділянок та видача
висновків, на проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, а також
окремо обмежень і обтяжень містобудівного характеру на технічну документацію
на земельні ділянки.
Відповідно до проведеного аналізу діяльності відділу за 2017 рік, та 2018
року:
за 2017 рік видано:
- будівельних паспортів - 60;
- паспортів прив’язок – 8;
- містобудівних умов та обмежень – 15;

- висновків на проекти землеустрою – та технічну документацію – 95.
Відповідно, за 2018 року:
- будівельних паспортів - 36;
- паспортів прив’язок – 1;
- містобудівних умов та обмежень – 16;
- висновків на проекти землеустрою – 196.
Відділом постійно проводиться робота з проектними організаціями,
відповідними інститутами, щодо роз’яснювальної роботи з підготовки вихідних
даних на проектування різного роду об’єктів містобудування, звернень громадян
з особистого прийому, що надходять від органів місцевого самоврядування та
виконавчої влади, скарг і комісійних розглядів.
Освіта
Особливістю 2017-2018 навчального року було те, що у зв'язку з
утворенням Олешанської ОТГ змінилася мережа освітніх закладів. У районі
нараховувалося 15 навчальних закладів із загальною кількістю 2017 учнів, а саме:
7 закладів І-ІІІ ступенів в тому числі Обертинський ліцей, до складу якого входять
3 філії, і 3 НВК та 8 шкіл І-ІІ ступенів, в тому числі 6 НВК.
Розвиток дошкільної освіти є одним із пріоритетів діяльності відділу освіти.
В районі функціонує 5 ЗДО та 10 НВК, в яких виховувалося 473 дитини, що
становить 60,4% від загальної кількості дитячого населення району. У лютому
2018 року відкрито дошкільну групу в філії Обертинського ліцею – с. Гавриляк.
Особлива увага звертається на створення умов для підготовки дітей 5-річного віку
до навчання в школі. Зокрема, при Яківській ЗОШ І-ІІ ст. та працює група з
короткотривалим перебуванням дітей, що дало змогу стовідсотково охопити дітей
підготовкою до школи.
На території району працює Будинок дитячої та юнацької творчості, в
якому функціонує 30 гуртків і навчається 437 вихованців. 13 груп працює за
художньо-естетичним напрямом, 12 груп – за науково-технічним,3 групи за
гуманітарним напрямом, по одній групі за еколого-натуралістичним та
туристсько-краєзнавчим напрямами. Вихованці гуртків Обертинського БДЮТ є
переможцями районних мистецьких конкурсів, учасниками та лауреатами
обласних
конкурсів-виставок
з
декоративно-ужиткового
мистецтва.
Танцювальний колектив «Радість» здобув Гран-прі у Всеукраїнському конкурсіфестивалі «Весняний зорепад» (кер. Г.Корнута) та отримав сертифікат на 1000
євро для відпочинку в Болгарії. Вихованка гуртка Обертинського БДЮТ Мицак
Діана здобула І місце в обласному конкурсі «Різдвяна свіча».
В кінці 2017-2018 навчального року працівниками відділу освіти
райдержадміністрації спільно з керівниками закладів освіти було успішно
організовано проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х та 11(12)х класів. Своєчасно проведено поточні ремонти приміщень навчальних закладів
та забезпечено меблями і комп’ютерами освітні установи для належного
функціонування у новому навчальному році. Підготовлено об’єкти
електропостачання та теплопостачання до безперебійної роботи в осінньозимовий опалювальний період.
Для здійснення підвозу учнів та педагогічних працівників, які проживають
за межами трикілометрової зони організовано підвіз шкільними автобусами за 16
маршрутами. Станом на 15.05.2018 року підвозилося 305 учнів, що становить 98

% від потреби підвозу учнів району. Для здійснення підвозу задіяно 10
транспортних одиниць.
На належному організаційно-методичному рівні проведені районні семінари
з різних навчальних дисциплін та практичні семінари для керівників закладів
освіти району.
Забезпечено участь переможців районного етапу предметних олімпіад в
обласних олімпіадах з базових дисциплін, за результатами яких учні району
посіли 11 призових місць. Одним із важливих засобів зацікавлення учнів
навчанням є проведення різних інтелектуальних змагань. Активно ведеться
робота із залучення учнівської молоді до конкурсів як інтелектуального, так і
мистецького спрямування. Учениця 11 класу Обертинського ліцею Біла Лілія
зайняла ІІ місце на обласному етапі Міжнародного конкурс знавців української
мови ім.П.Яцика та І місце – на обласному етапі Міжнародного мовнолітературного конкурсу ім. Тараса Шевченка.
Для педагогічних працівників в цьому навчальному році було організовано
конкурс «Учитель року–2018», в обласному турі якого взяли участь 4 педагоги:
Щербина Н. (учитель німецької мови Нижнівського НВК), Луцишин О. (учитель
української мови і літератури Нижнівського НВК), Кучмяк М. (учитель фізичної
культури Обертинського ліцею), Герелюк В. (учитель фізики Обертинського
ліцею став призером обласного туру).
Атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти проатестовано 78
педагогічних працівників чоловік, в тому числі 8 керівників, 1 методист МК.
Зовнішнє незалежне оцінювання у 2018 році у Тлумацькому районі
проходило відповідно до чинних нормативно-правових документів. Для
проведення основної сесії ЗНО – ДПА на базі Тлумацької ЗОШ І-ІІІ ступенів було
організовано роботу пункту тестування зовнішнього незалежного оцінювання.
Для проведення тестування 22, 24 травня та 08 червня 2017 року залучено 56
педагогічних працівників.
Явка випускників на ЗНО у формі ДПА – 100%. Серед випускників не
зафіксовано запізнень, відсутності відповідних документів, порушень процедури
тестування.
За наданою Українським центром оцінювання якості освіти інформацією
про проведення державної підсумкової атестації української мови та літератури,
математики, історії України, що відбулася у формі зовнішнього незалежного
оцінювання маємо наступні результати випускників загальноосвітніх навчальних
закладів району: з історії України та географії 95% учнів подолали поріг, з
української мови – 77% (ці учні мають можливість вступати до вищих навчальних
закладів).
Жодних апеляцій від учнів району не було, це говорить, що процедура
проведення та зміст тестів були прийнятними. З п’яти претендентів на медалі
тільки два учні підтвердили результати на ЗНО.
2018-2019 навчальний рік є першим роком практичної реалізації ідей
Концепції Нової української школи. До 1-х класів зараховано 209 дітей. Відділ
освіти провів ряд заходів для перепідготовки вчителів: керівники закладів
загальної середньої освіти ознайомлені з новим Державним стандартом
початкової освіти; 75 педагогів пройшли дистанційне навчання на електронній
платформі ЕdEra; на базі Тлумацької ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено навчання
27 педагогів для роботи з 1 класами .

Оновлено матеріально-технічну базу закладів освіти на суму 1 млн. 950 тис.
(23 ноутбуки, 23 принтери, 23 телевізори, одноособові парти, класні дошки,
шведські стінки для спортивних залів, холодильники та ін.). За кошти обласного
бюджету для першого класу придбано дидактичні матеріали та копіювальну
техніку.
Охорона здоров’я
В районі первинну медичну допомогу надають:
Центр первинної медичної допомоги Тлумацької ОТГ, в складі якого
знаходяться 2 амбулаторії ЗПСМ с. Бортники, с.Остриня та 10 ФАПів с.
Королївка, Колінці, Гринівці, Тарасівка, Надорожна, Вікняни, Братишів, Загір’я,
Пужники, Прибилів.
Олешанська ОТГ в складі якої знаходяться 3 амбулаторії с. Олеша, с.
Делева, с. Долина, 3 ФАПи с. Одаїв, Озеряни, Будзин.
Районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Тлумацької
районної ради в складі якого є: 8 амбулаторії загальної практики сімейної
медицини: смт.Обертин, с. Петрилів, с. Нижнів, с. Кутище, с. Петрів, с. Гарасимів,
с. Гостів, с. Грушка та 21 ФА.П: • Мельники, Палагичі, Попелів, Локітка, Олешів,
Антонівка, Буківна, Ісаків, Живачів, Сокирчено, Підвербці, Гавриляк, Яківка,
Гончарів, Жуків, Одещино, Хотимир, Жабокруки, Золота Липа, Новосілка,
Діброва.
Вторинну медичну допомогу надає Тлумацька центральна районна лікарня в
складі якої знаходяться стаціонарне та поліклінічне відділення № 2 сел. Обертин.
В медичних закладах району працює 594 осіб, з них 139 - лікарів, 305середній медичний персонал. В сільській місцевості працює 21 лікар та 89
середніх медпрацівників.
За 2018 рік в районі народилося 424 малюки проти 446 за період 2017 року,
що на 22 малюки менше як в минулому році. Показник народжуваності
становить 9,0 %о проти 9,3%о.
За 2018 рік в районі померло 737 жителів району проти 754 за 2017 рік.
Показник загальної смертності населення району становить 16,7 проти 15,8 на 1
тис, населення.
Природній приріст становить мінус 7,7 проти, мінус 6,5 за аналогічний
період минулого року.
За звітний період в районі зареєстровано жодного випадку малюкової
смертності.
На сьогоднішній день в районі функціонує 225 стаціонарних ліжка.
Забезпеченість ліжковим фондом на 10 тис. населення складає 47,7 ліжка. За
2018 рік стаціонарну допомогу отримали 7606 хворих проти 7932 за 2017 рік.
Показник зайнятості лікарняного ліжка в днях становить 334,1 проти 345,3 за
2017 рік. Середня тривалість лікування хворих в стаціонарах _ району складає
9,9 дня проти 9,8 за аналогічний період минулого року. Відсоток госпіталізації
сільських жителів становить 70,6 проти 69,4 за 2017 рік. Ефективність
використання ліжкового фонду становить 101,0% проти 104,4% за 2017 рік.
По району функціонує 98 ліжок денного стаціонару, показник
забезпеченості ліжками «Д» стаціонару становить 20,8, середній показник по
області - 16,6.
В денних стаціонарах району за 2018 рік проліковано 5084 пацієнтів, а за
аналогічний період минулого року - 5011 осіб, що становить 1077,0 на 10 тис.
жителів та відповідно 1050,4 за 2017 рік.

В стаціонарі на дому проліковано 4257 хворих, показник на 10' тис.
населення становить 901,8 проти 728,8 за 2017 рік.
Число відвідувань на одного жителя по району за становить 7,6, в минулому
році 8,5. Показник обслужених викликів на дім на 100 жителів становить 57,8
при 74,6 в аналогічному періоді 2017 року.
Показник первинної захворюваності на туберкульоз в районі становить 48/,7
(23 особи ) проти 50,3 (25 осіб) на 100 тис. нас. за 2017 рік.
Показники захворюваності на деструктивні форми туберкульозу становить
17,0 на 100 тис. населення (8 осіб) проти 21,1 (10 осіб) за 2017 рік. Від
туберкульозу в районі померло 3 особи проти 8 в минулому році.
За 2018 рік вперше виявлено 117 онкохворих проти 115 в минулому році.
Первинна захворюваність становить 247,8 на 100 тис. населення проти 241,1. В
занедбаних стадіях (3-4 стадія) хвороби виявлено 42 хворих. Питома вага
занедбаності становить 35,9%. Виявлено візуальних форм 15 випадків, всі вони
виявлені в запущених стадіях хвороби.
Соціальний захист населення
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації впродовж
2018 року провело певну роботу з посилення соціального захисту населення.
У Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на
пільги, станом на 01.01.2019 року перебуває на обліку 13375 осіб.
З початку року особам, які мають право на пільги, згідно чинного
законодавства, нараховано з державних субвенцій пільг на загальну суму 5932,64
тис.грн..
У 2018 році 1347 ветеранам війни виплачено щорічну разову грошову
допомогу до 5 травня в сумі 1101,02 тис.грн.
Згідно з розпорядженнями РДА за 2018 рік 161 особа району за рахунок
кошторису на соціальний захист населення (затверджених рішенням Тлумацької
районної ради), за рахунок кошторису на соціальний захист
населення
(затверджених рішенням Тлумацької міської ради ОТГ), резервний фонд, надано
одноразові грошові допомоги на загальну суму 110,7 тис.грн.
Одноразову грошову допомогу за рахунок коштів місцевого бюджету, які
передбачені на соціальний захист населення виділено 25 учасникам АТО на суму
16,8 тис.грн.
За 2018 р. вперше визнано інвалідами дітей 0-18 р. 24 особи, показник на 10
тис. відповідного населення становить 26,0 проти 16 осіб за 2018 року показник - 17,0
на 10. тис. дитячого населення. Визнано інвалідами в працездатному віці 150 осіб
проти 147, показник становить 55,9 проти 54,3 на 10 тис. відповідного населення.
Районним бюджетом затверджено кошторис із врахуванням змін на 2018 рік в
сумі 48848,2 тис.грн., в т.ч. на борги за 2017 рік в сумі 1817,9 тис.грн., а фактично
профінансовано 47614 тис.грн. в тому числі всі борги.
Кредиторська заборгованість на 01,01.2019р. становить 1028,7 тис.грн., а 2018
рік використано бюджетних коштів, а саме:
- на виплату заробітної плати медичним працівникам використано коштів в
сумі 40163,7 тис. грн., що становить 99% до річного плану 2018р.
- на медикаменти використано коштів в сумі 916,4 тис.грн. в т.ч. бюджетних
коштів 765,7 тис. грн., що становить 100% до плану за 2018р., та благодійних 150,7
тис.грн.
Вартість 1 ліжкодня за 2018 р. становить 9,28 грн. у порівнянні з 2017 р.
7,14 грн.

На продукти харчування використано всього коштів в сумі 620,4 тис.грн. із них
бюджетних коштів 473,3 тис.грн., що становить 100% плану за 2018р.. благодійних
коштів 147,1 тис.грн., та вартість 1 л/дня за 2018 р. фактично становить 8,25 грн. у
порівнянні з 2017 р. 8.36 грн.
На проплату енергоносіїв використано 4207,8 тис.грн., що становить 80,7% до
плану за 2018р.
На всі інші видатки припадає коштів в сумі 1163,9 тис. грн., що становить
100% до плану за 2018р.
По спецфонду за 2018 рік надійшло коштів в сумі 1043,8 тис.грн. із них від
оренди 133,9 тис.грн., зубопротезування 36,6 тис. грн., видача сертифікатів
162,4тис.грн. в натуральній формі надійшло 710,9 тис. грн.
На медичні установи району виділено коштів в сумі - 850,4 тис.грн. з них:
проектно - кошторисна документація 51,2 тис.грн, капітальні ремонти лікарні -- 125,2
тис.грн, придбання медичного обладнання - 230,0 тис.грн., придбання комп’ютерів 30,0 тис.грн., капітальний ремонт реанімаційного відділення - 215,0 тис.грн. заміна
вікон сел. Обертии - 199 тис.грн.
По програмі «Доступні ліки» жителями району використано медикаментів
на суму - 840,0 тис.грн.
У 2018 році видано 200 направлень особам з інвалідністю, дітям-інвалідам
та іншим окремим категоріям населення на виготовлення протезно-ортопедичних
виробів та технічних засобів реабілітації.
Учасникам ОУН-УПА, сім`ям воїнів, які полягли в Афганістані, виплачено
надбавки з місцевого бюджету на загальну суму 135,6 тис.грн.
2 громадянам, яким виповнилося 100 і більше років, з місцевого бюджету
виплачено 18,5 тис.грн.
Хворим з хронічною нирковою недостатністю – 115,5 тис.грн.
Сім`ям загиблих в АТО виплачено додаткові виплати в сумі 129,1 тис.грн.
Путівками на санаторно-курортне
лікування забезпечено 30 осіб, 3
учасники бойових дій, 1 член сім’ї загиблого ветерана війни, 1 учасник війни, 5
осіб з інвалідністю внаслідок війни та 13 осіб з інвалідністю від загального
захворювання, 3 особи з інвалідністю війни АТО та 4 учасники бойових дій
АТО.
Станом на 01.01.2019 р. на обліку в управлінні соціального захисту
населення райдержадміністрації знаходиться 121 особа, яка потерпіла від аварії
на ЧАЕС, в тому числі 18 дітей, 9 вдів. Впродовж 2018 року з державного
бюджету їм виплачено компенсацій на загальну суму 398,2 тис.грн.
Управління продовжує працювати за єдиною технологією прийому
громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що
дає можливість надавати населенню якісні соціальні послуги з мінімальними
затратами часу.
З початку року 6368 одержувачам усіх видів соціальної допомоги і
компенсацій нараховано 105087,5 тис.грн. допомог, які профінансовано в
повному обсязі. При цьому державних соціальних допомог малозабезпеченим
сім’ям виплачено на загальну суму 49631,4 тис.грн., допомог при народженні
дитини – 23107,7 тис.грн., допомог по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку – 0 грн., допомог інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам на
1290,0 тис.грн., допомог у зв’язку з вагітністю і пологами – 523,8 тис.грн.,
допомог на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням – 1673,5 тис.грн.,
допомоги при усиновленні дитини - 0 грн..

Субсидіями на житлово-комунальні послуги та на придбання твердого
палива і скрапленого газу станом на 01.01.2019 року скористались 12004 сімей,
нараховано 86035,9 тис.грн. та профінансовано 122679,9 тис.грн., в т.ч.
заборгованість за 2017 рік 4325,75 тис.грн.
Станом на 01.01.2019 року до управління соціального захисту населення
райдержадміністрації звернулися та представили посвідчення 152 осіб, які мають
статус учасника бойових дій за безпосередню участь в антитерористичній
операції, з них 9 осіб з інвалідністю війни, 1 учасник війни, 14 поранених або
постраждалих учасників АТО. За наданням пільг на житлово-комунальні послуги
звернулися 152 учасників бойових дій, які перебувають на обліку в Єдиному
державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.
З початку проведення АТО під час участі у бойових діях загинуло 5
військовослужбовців з числа жителів району.
Звернень щодо забезпечення технічними засобами реабілітації не
надходило. Осіб з ураженням кінцівок серед поранених немає.
Альтернативну (невійськову) службу відповідно до ЗУ «Про альтернативну
(невійськову) службу» проходять 9 осіб, у ВО «Карпати» м. Івано-Франківськ 5
чол., у ЦОД «Рідна оселя» м. Тлумач - 2 чол., ЦРЛ – 1 чол.. Дністровське
басейнове управління водного господарства 1 чол.
На території Тлумацького району станом на 01.01.2019 року проживає 30
осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції, з них 2 особи проживають у гуртожитку
Тлумацького коледжу ЛНАУ, 28 осіб у приватних будинках м.Тлумач,
сел. Обертин та сіл району. Проведено 47 засідань районної комісії з призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, в т.ч.
впродовж 2018 року – 20 засідань.
Осіб, постраждалих від торгівлі людьми, в районі не зареєстровано. За
звітний період зареєстровано 106 звернень щодо насильства в сім’ї, в тому числі
101 – від жінок, 5 – від чоловіків. На обліку перебуває 53 осіб, які вчинили
насильство.
Пенсійний фонд
Основним завданням Тлумацького об’єднаного управління Пенсійного
фонду України було і залишається забезпечення виконання показників бюджету
Фонду, стабільне та своєчасне фінансування виплати пенсій, впровадження
системних перетворень, спрямованих на побудову економічно ефективної
пенсійної системи.
Станом на 01.01.2019 року в Тлумацькому відділ з питань призначень,
перерахунку та виплат пенсій станом на 01.1.2019 року на обліку перебуває 12456
одержувачів пенсій, що на 3,18 % менше, ніж на 01.01.2018 року (12865 осіб).
З початку року відділом призначено 318 нових пенсій, що на 119 менше
порівняно з відповідним періодом минулого року (437), та проведено 623
індивідуальних перерахунків, що на 46 менше порівняно з відповідним періодом
минулого року (669), в тому числі 189 відповідно до ч.4 ст. 42 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», що на 98 менше, ніж
за 12 місяців минулого року (287). Відмовлено у призначенні пенсій 24 особам, у
зв’язку з відсутністю необхідного для призначення пенсії стажу.
Станом на 01.01.2019 року до управління звернулося 29 тимчасово
переміщених осіб з Донецької (21 особа) та луганської (8 осіб) областей та особа з

АР Крим, у 2018 надходило 2 звернення тимчасово переміщених осіб з Донецької
області. Станом на01.01.2019 року виплати пенсії проводиться 15 внутрішньо
переміщеним особам. Оперативно опрацьовуються списки пенсіонерів із
інформаційної системи «Аркан».
Середній розмір пенсійної виплати станом на 01.01.2019 р. становить
1853,40 грн. і в порівнянні з аналогічним показником на 01.01.2018 р (1766,22 грн)
зріс на 4,95 %.
В установах банків станом на 01.01.2019 р. обслуговується 5688
пенсіонерів, що становить 45,66 % від загальної кількості одержувачів пенсій.
Через поштові відділення обслуговується 6768 пенсіонерів.
Культура
Мережа установ культури налічує 28 клубних закладів, 29 бібліотек-філій, 1
районна дитяча музична школа, 1народний музей, який знаходиться в с.Кутище.
Діяльність відділу культури райдержадміністрації спрямована на
збереження і розвиток української культури, забезпечення культурних потреб
громадян у розвитку народних традицій, підтримки
творчої ініціативи,
організацію дозвілля, створення та організацію діяльності клубних формувань
(творчих колективів, любительських об’єднань, клубів за інтересами ), розвиток
усіх видів та жанрів самодіяльності народної творчості, аматорського мистецтва,
народних художніх промислів, вивчення культурних запитів та розвиток творчих
здібностей різновікових груп населення.
Уже традиційним стало проведення низки районних фестивалів, які
всебічно відображають прадавні традиції нашого краю такі, як «Парад Вертепів
та Меланок» (НД сел.Обертин), «Розколяда» (м.Тлумач), «Стрітенська свіча»
(клуб с.Гавриляк), «Великодні дзвони» (НД с.Грушка), «Покутська вільха» (НД
с.Кутище), «Ой, Дністре, мій Дністре»(НД с.Нижнів), «Смачний Спас»(клуб
с.Олешів), «Тернистий шлях до волі»(НД с.Палагичі), «Подяка Богу за
врожай»(НД с.Гарасимів), «Надвечір’я»(НД с.Нижнів) та обласний фестиваль
гумору і сатири «Андрея»(НД м.Тлумач).
Заклади культури району забезпечують культурно-освітні та мистецькі
запити населення. Проводяться урочистості з нагоди відзначення державних свят:
днів Соборності та Свободи, Конституції, Державного Прапора та Незалежності
України, відзначення пам’ятних дат відомих українців та професійних свят.
Вечори вшанування Героїв Небесної Сотні, воїнів АТО , вояків УПА та всіх хто
боровся і бореться за свободу і територіальну цілісність України. Проводяться
районні конкурси, флеш-моби. Для дітей організовують святкові ранки, дитячі
конкурси та ігротеки. З особливою теплотою відзначаються Шевченківські дні.
Щороку в кожному селі проходять звіти аматорів народної творчості та
майстрів декоративно-ужиткового мистецтва перед населенням «Мистецтво
нашого села», де працівники культури звітують про роботу закладу за рік,
залучаючи всіх учасників клубних формувань, організовують виставки майстрів,
які знаходяться на території села.
Аматорські колективи народної творчості району беруть участь в обласних,
всеукраїнських та міжнародних фестивалях, зокрема: участь фольклорного
колективу с.Жабокруки (кер.І.Ільчишин) в Міжнародному фестивалі народної
творчості «Писанка – 2018», участь народного молодіжного фольклорного гурту
«Дністрові дзвони» с.Петрів, в обласному фестивалі народної творчості
«Великдень в Космачі», участь народного молодіжного фольклорного гурту

«Дністрові дзвони» с.Петрів, в міському фестивалі «Весела копичка» - м.Долина,
виїзд народного аматорського родинного ансамблю Губернатів с.Нижнів з
концертною програмою в Латвію «Дні української культури в Латвії», участь
народного молодіжного фольклорного гурту «Дністрові дзвони» с.Петрів, в
обласному святі хліба м.Івано–Франківськ, участь аматорських колективів
народної творчості в ІХ обласному відкритому покутському фестивалі
аматорського мистецтва «Покутські джерела» м.Тисмениця, участь народного
аматорського фольклорного колективу «Вільшина» с.Нижнів, в обласному
фольклорно – музичному подвір’ї «Галицьке весілля», участь народного
молодіжного фольклорного гурту «Дністрові дзвони»НД с.Петрів, в відбірковому
етапі Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона
рута», участь НД с.Петрів у Всеукраїнському конкурсі «Кращий сільський заклад
культури»в якому отримали друге місце в області.
Протягом 2018 року звання «народний» було присвоєно 2 колективам
(фольклорний молодіжний гурт «Дністрові дзвони»НД с.Петрів, фольклорноетнографічний колектив «Молодички» клуб с.Жабокруки) і 4 колективи
підтвердили це звання. 28 серпня 2018 року Тлумацькою районною радою було
засновано районну дитячу музичну школу в сел.Обертин. В районній ДМШ
працює 21 викладач і навчається 90 учнів.
Бібліотеки району, здійснюючи культурно-просвітницьку місію проводять
масові заходи: презентації книг, виставок, літературні акції, конкурси:
- до 85-ої роковини Голодомору були проведені година реквієм «Чорні
крила голодомору» (с.Жуків), історичну годину «Верни нас, пам’яте верни»
(сел.Обертин), годину пам’яті «Схилімо голови в скорботі» (с.Олешів) та ін.
- до Дня Гідності і Свободи проведено урок скорботи «Схилімо голови в
жалобі» (с.Підвербці), відео перегляд документального фільму «Революція
Гідності» (с.Кутище), годину спілкування « Хто забуває своє минуле – не вартий
майбутнього» (с.Петрів) та ін.
- з нагоди 100-річчя проголошення ЗУНР проведено інформаційна година
«Погляд в історію» (с.Жабокруки), історичний екскурс «ЗУНР – наша слава і
гордість» (с.Грушка), патріотичну годину «Українці, які змінили хід історії
України» та ін.
- урок здоров’я «Майбутнє без СНІДу», під час якого бібліотекарі та
запрошені лікарі розповідали про можливі шляхи зараження ВІЛ інфекцією,
правила застереження та толерантного відношення до людей, що є носіями вірусу;
- благодійний захід «Добро єднає людей» (бібліотеки, за допомогою різних
форм роботи, привертали увагу до потреб та проблем людей похилого віку,
хворих, одиноких, інвалідів, які живуть поруч з нами, використовуючи книги,
добре і привітне слово).
Завдяки перемозі у двох міжнародних проектах бібліотеки-філії Тлумацької
ЦБС, такі як бібліотека-філія сел.Обертин, с.Кутище, с.Петрів, с.Хотимир,
забезпечені ліцензійними комп’ютерами. Доступ до Інтернету, звичайно
підвищив статус всіх бібліотек, їх авторитет у сільської громади, значно розширив
коло послуг, що надається користувачам.
З метою зміцнення матеріально-технічної бази сільських закладів культури,
покращення умов праці їх працівників, створення належних умов для проведення
культурно-мистецьких заходів проведено ряд ремонтних робіт, а саме:- НД
с.Грушка 130тис.грн.- підвісні стелі та поточний ремонт фойє, НД с.Гарасимів -

15 тис.грн - поточний ремонт та 10 тис.грн. – придбання мікшерного пульта, НД
с.Петрів 30тис.грн.-пошиття одягу сцени та 40тис.грн - придбання апаратури та
театральних крісел,
НД с.Нижнів
пошили
одяг сцени на суму 63
405грн.Розпочато капітальний ремонт концертного залу НД с.Палагичі - сума
600тис.грн, капітальний ремонт клубу с.Петрилів-400тис.грн. ремонт клубів с.
Ісаків та с.Сокирчин.
В грудні 2018 року за депутатські кошти для клубних закладів району
придбано ноутбуки – 18 шт., підсилюючу апаратуру – 1 комплект та офісну
техніку (проектор, ноутбук, комп’ютер), баян та два комплекти концертних
костюмів на суму 352,6 тис. грн.
Протягом 2018 року в бібліотеці-філії сел.Обертин проведено поточний
ремонт та заміна вікон на металопластикові, в бібліотеці-філії для дітей
сел.Обертин проведено заміну вікон на металопластикові, в бібліотеці-філії
с.Гарасимів.
В ЦБС протягом 2018 року надійшло з обмінного фонду Івано-Франківської
обласної наукової бібліотеки ім.І.Франка 1172 примірники на суму 101,282
тис.грн., за бюджетні кошти – 12 примірників на суму 720 грн. В ході
організованої бібліотечними працівниками акції «Подаруй бібліотеці книгу» - до
бібліотек передано 26 примірників.
На території району зареєстровано 36 діючих релігійних організацій. 19
храмових споруд(16 церков, 3 дзвіниці) і два млини відносяться до об’єктів
сакральної архітектури культурної спадщини місцевого значення, які повинні
мати охоронні документи. Питання про виготовлення охоронних договорів на
об’єкти культурної спадщини неодноразово піднімалось відділом культури
райдержадміністрації, але у зв’язку з недостатнім фінансуванням договори
укладені не були. При формуванні районного бюджету на 2019 рік відділ
культури райдержадміністрації вніс пропозицію щодо передбачення коштів для
виготовлення облікової документації на об’єкти історико-культурного
призначення, які знаходяться на території району.
Служба у справах дітей
Протягом 2018 року службою проводилась робота, спрямована на
реалізацію пріоритетних завдань щодо реалізації державної політики з питань
соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.
За статистичними даними на території району станом на 26.12.2018 року
проживає 9429 дітей (на 01.01.2016 року проживало 10314 дітей, на 01.01.2017
року - 9558 дітей). Сім’я є основним осередком суспільства та природним
середовищем для зростання і благополуччя всіх її членів, особливо дітей. Тому
одним з прав дитини є право на проживання у складі сім’ї, разом з батьком і
матір’ю, «право не розлучатися з батьками» і «право на їх піклування». Більшість
дітей району виховується в рідній сім’ї, але кожна п’ята сім’я – однобатьківська,
де дитину виховує, як правило, мати. Право на проживання у рідній сім’ї не
можуть реалізувати діти-сироти та соціальні сироти, тобто діти, «виштовхнуті»
різними життєвими обставинами з родинного кола. Чисельність таких дітей в
районі становить 52 особи (12 дітей-сиріт та 40 дітей, позбавлених батьківського
піклування), і кожна така дитина потребує особливої уваги і підтримки.
Пріоритетом влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування в районі визначено саме сімейне виховання, а основними його
формами – усиновлення, оформлення опіки (піклування), влаштування до

прийомної сім᾿ї, дитячого будинку сімейного типу. Таким чином, дітям, які не
мають можливості виховуватися в біологічній родині, гарантується право на
сімейне виховання, шляхом розвитку сімейних форм їхнього влаштування. Так,
зокрема, 38 дітей - знаходяться під опікою (піклуванням) громадян; 2 дітей проживає в прийомних сім’ях, 9 дітей - в ДБСТ; 2 дітей - в державних закладах
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 дитина – в сім’ї
родичів. На території району функціонує 1 прийомна сім’я та Центр опіки дитини
«Рідна оселя».
В Центрі опіки дитини «Рідна оселя» на цілодобовому утриманні
перебувають 33 дітей, батьки більшості з яких не відомі, а матері або перебувають
в розшуку, або відбувають покарання у в’язниці. Діти живуть у прекрасних
умовах. Гарні зручні меблі, затишні спальні, по-сучасному обладнані кімнати
гігієни, окремі приміщення для занять, комп’ютерний клас і простора зала для
дозвілля, наповнена іграшками, – далеко не кожна українська дитина має вдома
таку комфортну обстановку. Вихованці «Рідної оселі» навчаються в Тлумацькій
загальноосвітній школі та Тлумацькій гімназії, а обдаровані діти навчаються в
музичній школі.
На території Центру завдяки допомозі благодійного Фонду братів Кличків
обладнано спортивний майданчик, завершуються ремонтні роботи тренажерного
залу та швейної майстерні.
Впродовж 2018 року проведено 9 засідань комісії з питань захисту прав
дитини, на яких розглянуто 38 питань захисту прав та інтересів дітей району.
На території району проживають 7 усиновлених дітей. На обліку служби
перебуває 10 дітей, які можуть бути усиновленими, з них 9 - влаштовані на
виховання та спільне проживання у сім’ї опікунів/піклувальників, прийомні сім’ї
та дитячі будинки сімейного типу, 1 дитина - перебуває в державному закладі.
Службою у справах дітей райдержадміністрації постійно здійснюється нагляд за
умовами проживання і виховання усиновлених дітей. Протягом 2018 року
порушень прав та інтересів дітей не виявлено, випадків скасувань усиновлення в
районі не було.
Рішенням сесії районної ради від 12 січня 2017 року № 186-10/17
затверджена районна цільова програма соціального захисту і підтримки дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав,
попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2017-2020 роки. На
фінансування заходів Програми передбачено 1 180 000 грн, зокрема на 2018 рік –
290 000 грн., із них на вирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування – 200 000 грн. Проте на реалізацію
заходів Програми впродовж 2018 року виділено тільки 70 тис. грн., що є
абсолютно недостатньо для підтримки даної категорії дітей. На даний час є
необхідність у придбанні житла для 5 осіб із числа дітей, позбавлених
батьківського піклування. Вирішується питання виділення земельної ділянки для
будівництва малого групового будинку в с. Олешів.
На сьогодні найбільш соціально вразливими є сім’ї з дітьми, які опинилися у
складних життєвих обставинах, насамперед сім’ї, де батьки з певних причин
(через тривалу хворобу, інвалідність, малозабезпеченість, безробіття тощо) не
можуть забезпечити належного утримання та догляду за дитиною; сім’ї з дітьми,
де члени сім’ї є особами з особливими потребами; сім’ї з дітьми, де батьки є
трудовими мігрантами; сім’ї з дітьми, де батьки ухиляються від виконання

батьківських обов’язків; сім’ї, в яких дитина або декілька дітей відібрані за
рішенням суду від батьків без позбавлення їх батьківських прав. До групи ризику
також можуть потрапити сім’ї опікунів чи піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі
будинки сімейного типу, сім’ї, в які тимчасово влаштовані діти, які залишилися
без піклування батьків або осіб, що їх замінюють. Відсутність належної
превентивної роботи з такими сім’ями призводить до втрати виховного
потенціалу сім’ї, позбавляє дитину можливості виховуватися в родині.
На обліку Служби перебуває 33 дітей, які проживають у 14 сім’ях, в яких
батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. З початку року
поставлено на облік 6 дітей, знято з обліку служби – 13 дітей. Із загальної
кількості дітей, які перебувають на обліку: 32 дітей – у зв’язку з ухиленням
батьків від виконання батьківських обов’язків, 1 дитина - залишає місце
постійного проживання, навчання. 24 батьків притягнуто до адміністративної
відповідальності щодо неналежного виховання батьківських обов’язків (ч.1 ст.
184 КУпАП), подано 4 позовних заяви до судових органів щодо позбавлення
батьківських прав та 1 позовна заява щодо відібрання дитини без позбавлення
батьківських прав. 18 батькам винесено письмові попередження щодо
невиконання ними батьківських обов’язків. До дитячих закладів протягом 2018
року влаштовано 8 малолітніх дітей за заявою батьків.
Соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді
У звітному періоді здійснювалось виявлення, облік, оцінку потреб дитини,
сім’ї (особи) та соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих
обставинах (СЖО).
Впродовж 2018 року на обліку РЦСССДМ перебувало 68 сімей, у яких
виховується 159 дітей. З них під соціальний супровід взято 12 сімей (в них 36
дітей), що опинилися у складних життєвих обставинах. Соціальні послуги за
карткою обліку роботи з сім’єю надавалися центром 55 сім’ям (в них 122 дитина),
яким надано 185 соціальних послуг. Знято з соціального супроводу протягом
звітного періоду 11 сімей.
В ході здійснення соціального супроводу надано: інформаційні,
психологічні, соціально-педагогічні, соціально-економічні послуги (допомога в
оформленні документів на різні види соціальної допомоги та відправлення дітей
на оздоровлення; проведено навчання соціально-побутових навичок; навичок
догляду за дітьми, відповідальності за стан виховання власних дітей; налагоджено
відносини в сім'ї, зв'язки з родиною; для батьків, що вживають алкоголь,
здійснено роз'яснення про юридичну відповідальність, а також про захист прав та
інтересів дітей, застосування державного примусу; надавалася гуманітарна
допомога одягом, продуктами харчування тощо).
У рамках «Програми підтримки дітей з фізичними обмеженнями»
проліковано 6 дітей району з діагнозом ДЦП, які за висновком медичних
спеціалістів підлягають реабілітації в Міжнародній клініці відновного лікування
міста Трускавець.
Охоплено соціальними послугами 2 внутрішньо переміщені сім’ї (4 дітей) та
2 особи з тимчасово окупованих територій.
В рамках проведення щорічної акції «Великодній кошик» 15 опікунських
сімей, 5 сімей загиблих учасників АТО, 17 сімей поранених бійців, що
проживають на території Тлумацького району, отримали святкові подарунки з
продуктовими наборами.

На виконання Закону України «Про забезпечення організаційно-правових
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування», спеціалістами центру здійснювалася робота з дітьми-сиротами та
дітьми, позбавленими батьківського піклування, спрямована на їх соціальну та
психологічну адаптацію, підготовку до самостійного життя. Зокрема, на обліку
центру звітній період перебувало 6 дітей-сиріт з числа випускників Тлумацької
школи-інтернату, які проходять Програму адаптації до самостійного життя.
На сьогоднішній день в районі функціонує 1 прийомна сім'я (1 дитина).
Проте працівниками центру проводиться відповідна робота щодо пошуку та
підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі. Зокрема,
розповсюджено плакати та буклети: «Прийомна сім'я – це для мене», «Абетка для
прийомних батьків».
Також, проводилась робота з особами, засудженими до покарань не
пов'язаних з позбавленням волі (15 чол.) та особами, звільнених з місць
позбавлення волі. Розповсюдження інформаційних матеріалів (буклет «Не стань
жертвою торгівців людьми). Щоквартально проводяться групові заходи для осіб
даної категорії (Круглий стіл «Профілактика здорового способу життя»,
Інтерактивна бесіда на тему «Від знання до безпеки»). Індивідуальне
консультування, щодо недопущення повторних правопорушень в молодіжному
середовищі. Спільно з районним сектором кримінально-виконавчою інспекцією
було проведено засідання «Круглого столу» на тему: «ВІЛ-СНІД та туберкульоз»,
«Протидія насильства у сім’ї».
З метою якісного та ефективного інформування про сім'ї, які знаходяться в
складних життєвих обставинах, формування об'єктивного банку даних сімей
СЖО, можливості направлення таких сімей у обласний центр соціальнопсихологічної допомоги в селищі Верховина, запобігання насильства в сім'ях
РЦСССДМ налагоджена співпраця з органами місцевого самоврядування та
іншими суб'єктами соціальної роботи.
Робота РЦСССДМ систематично висвітлювалася на сайті РДА. З метою
інформування населення про роботу РЦСССДМ, у сільських радах розміщені
інформаційні стенди, на яких міститься інформація з питань діяльності Центру,
пропаганди здорового способу життя, пропаганди створення прийомних сімей,
розміщено контактні телефони та адресу Центру.
Розвиток спорту
В районі проводиться певна робота щодо залучення громадян до здорового
способу життя шляхом проведення фізкультурно-спортивної та оздоровчої
роботи.
Для занять фізичною культурою і спортом в районі функціонують 35
футбольних полів, 29 спортивних майданчиків, 15 майданчиків зі штучним
покриттям, 76 ігрових майданчиків. Працюють 2 дитячо-юнацькі спортивні
школи відділу освіти райдержадміністрації і ФСТ «Колос».
Впродовж 2018 року організовано та проведено ряд традиційних
фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, а саме: турнір з волейболу
присвячений учасникам бойових дій на територіях інших держав, чемпіонат
району з футзалу серед команд І та ІІ ліги. Команди приймали участь у чемпіонаті
України з волейболу серед команд І ліги дорослих складів, також взято участь у
чемпіонаті області з волейболу серед команд вищої ліги юнацьких та дорослих
складів. Проведено короткий чемпіонат району з футболу серед дорослих команд

та розіграш Суперкубка. Команда ФК «Придністров’я» брала участь у чемпіонаті
з футболу серед команд І ліги дорослими та юнацькими складами. Також
проведено турніри з футболу присвячені пам’яті В. Козаку та Я. Кікцьо серед
команд керівного складу. До Дня захисту дітей проведено районний турнір з
міні-футболу серед учнів 6-9 класів та богатирські ігри, Проведено турнір з мініфутболу серед учнів 5-9 класів присвячений до дня фізичної культури та спорту.
Організовано збір команди серед держслужбовців, які прийняли участь у обласній
спартакіаді. Також проведено ряд турнірів з футболу «Кубок УПА» с.Нижнів, та
турнір присвячений пам'яті В.Рахинського, с.Королівка і пам'яті Б.Трафановича,
м.Тлумач. Та районні турніри з волейболу присвячений 81- річниці з Дня
народження В.Чорновала також районний турнір з волейболу присвячений
В.Кікцьо, м.Тлумач, і стартував районний чемпіонат з фут залу серед команд
першої та другої ліг.
Відділом велась робота щодо підбору дітей до відповідних категорій на
оздоровлення та відпочинок у табори державного та обласного значення а саме
«Український дитячий центр «Молода гвардія»» м. Одеса, ДПУ «МДЦ «Артек»
м.Київ, ПЗОВ «Перлина Придністров'я» с.Михальче, ДЗСТ «Перлина Карпат»
с.Вигодівка. За 2018 рік оздоровилось 66 дітей.
Цивільний захист населення і територій
від надзвичайних ситуацій
Протягом 2018 року в районі здійснювались заходи, спрямовані на
покращення стану техногенно-екологічної безпеки та цивільного захисту
населення,
які
постійно
знаходились
під
контролем
керівництва
райдержадміністрації і районної ради.
Головним завданням у сфері діяльності з цивільного захисту є - зниження
техногенних ризиків та підвищення рівня захисту населення і територій шляхом
забезпечення ефективного функціонування районної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту населення і територій, запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, забезпечення
готовності переведення системи цивільного захисту з мирного на особливий
період.
Основні зусилля в ході реалізації головного завдання були зосереджені на:
- забезпеченні реальної готовності органів управління, сил та засобів
цивільного захисту всіх ланок до оперативного реагування на надзвичайні
ситуації, захисту населення і територій при їх виникненні та ліквідації наслідків.
- підвищенні ефективності превентивних заходів у районі щодо захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій на принципах пріоритетності
завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я людей;
- виконанні державних, регіональних і місцевих програм щодо зменшення
загрози і запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій та мінімізації
їх наслідків;
- накопиченні матеріальних резервів усіх рівнів в обсягах, необхідних для
проведення першочергових відновлювальних робіт, пов'язаних із ліквідацією
наслідків прогнозованих надзвичайних ситуацій;
- навчанні керівного складу органів управління ЄДС ЦЗ, підготовці сил і
засобів цивільного захисту та населення до дій в умовах загрози і виникнення
можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
терористичних проявів та особливого періоду.

Стан реалізації заходів цивільного захисту в районі постійно знаходився на
контролі керівництва райдержадміністрації та районної ради.
Територія району характеризується високою ймовірністю виникнення
надзвичайних ситуацій. Об'єктивними факторами, що знижують загальний рівень
безпеки у техногенній сфері, є погіршення стану основних виробничих фондів
підприємств. На даний час в районі зареєстровано та функціонує 12 об'єктів,
віднесених до потенційно небезпечних.
Належним чином організовано взаємодію між службами цивільного захисту
району.
На нарадах із міським, селищним і сільськими головами, керівниками
установ, підприємств та організацій розглянуто питання:
- про стан готовності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування до паводків та повені;
- про стан забезпечення пожежної безпеки району;
- про стан зберігання непридатних для використання отрутохімікатів.
На засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій заслухано питання «Про готовність місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до повені і паводків в 2018
році», де зобов’язано районний відділ ДСНС в області, керівників підприємств,
голів місцевих рад:
- забезпечити безумовне виконання, передбачених планом заходів з
підготовки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до можливої
повені і паводків у 2018 році, затвердженого розпорядженням голови
райдержадміністрації від 19.01.2018 року № 26 «Про підвищення готовності
органів управління, сил та засобів цивільного захисту до дій під час можливої
повені та паводків у 2018 році».
Райдержадміністрацією прийнято розпорядження «Про невідкладні заходи
щодо запобігання травмуванню та загибелі людей на водних об’єктах району в
період літнього купального сезону 2018 року» від 16.03.2018 року № 151 та
затверджено план заходів з підготовки та забезпечення безпеки відпочиваючих на
водних об’єктах у літній період 2018 року.
Держпродспоживслужбою в районі проводиться просвітницька робота
серед населення щодо запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій,
пов’язаних з небезпечними інфекційними хворобами та перевірка об’єктів, що
мають важливе соціальне значення, щодо дотримання вимог санітарного
законодавства.
Райдержадміністрацією прийнято розпорядження «Про підвищення рівня
готовності органів управління і сил цивільного захисту до дій в умовах можливих
надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2018-2019 років» від 06.09.18р.
№ 515 та затверджено комплексний план заходів щодо підвищення готовності
органів управління і сил цивільного захисту до дій в умовах можливих
надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2018-2019 років.
При сільських радах створено консультаційні пункти для ведення
просвітницької-інформаційної роботи з незайнятим населенням щодо питань
захисту і дій у надзвичайних ситуаціях, при пожежах та інших небезпечних
подіях.
Мобілізаційна та оборонна робота

Мобілізаційна підготовка Тлумацького району у 2018 році здійснювалася
відповідно до вимог Закону України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію», розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій з
цих питань у порядку, визначеному положеннями про мобілізаційну підготовку
області, про управління мобілізаційною підготовкою та мобілізацією області,
іншими нормативними документами.
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації прийнято
розпорядження № 23 від 22.01.2018 року «Про організацію мобілізаційної
підготовки району у 2018 році».
Доведення сигналів за ступенями готовності здійснюється з використанням
апаратури П-160, оперативним черговим управління з питань надзвичайних
ситуацій та захисту населення України облдержадміністрації до чергового
районного відділу ГУНП в Івано-Франківській області, який доводить сигнал до
голови райдержадміністрації.
Оповіщення посадових осіб проводиться через цілодобового чергового
районної ради за програмою оповіщення «Атрис».
Мобілізаційне планування приведено у відповідності до «Методичних
рекомендацій щодо структури мобілізаційного плану району», затвердженого
розпорядженням голови облдержадміністрації № 612 від 25.10.2006 р.
При плануванні життєзабезпечення району в особливий період з метою
організованого нормованого забезпечення населення продовольчими та
непродовольчими товарами у мирний час визначений склад органу управління
нормованим забезпечення населення (управління торгівлі та побутового
обслуговування населення (карткові та контрольно-облікові бюро), визначені
підприємства торгівлі, ресторанного господарства та з ними укладені договори
(контракти), визначений порядок переходу до нормованого забезпечення,
визначені можливості району щодо нормованого забезпечення за рахунок
власного виробництва продукції, та отримання із інших регіонів та імпорту, а
також:
- визначений
порядок забезпечення документами нормованого
забезпечення населення в особливий період;
- уточнені дані чисельності населення за категоріями для нормованого
забезпечення населення в особливий період;
- проведений розрахунок потреб у товарах нормованого забезпечення та
уточнені можливості щодо їх виробництва;
- визначені та заключні договори (контракти) на виконання мобілізаційних
завдань.
На підставі Методичних рекомендацій обласної державної адміністрації №
14-3 від 10.01.2011 року розроблено «План підготовки та запровадження
нормованого
забезпечення
району
основними
продовольчими
та
непродовольчими товарами в особливий період.
Взаємодія райдержадміністрації з іншими органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування по питаннях мобілізаційної підготовки здійснюється
відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в
межах повноважень, наданих Конституцією України, Законами України «Про
місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні».
Сектором мобілізаційної і оборонної роботи апарату райдержадміністрації
спільно з Тлумацьким районним військовим комісаріатом проводилась робота,

щодо інформування населення Тлумацького району з питань розвитку Збройних
Сил України, їх комплектування військовослужбовцями за контрактом з числа
громадян, які мають бойовий досвід та серед громадян району призивного віку
щодо переваг проходження військової служби за контрактом, інформація
висвітлюється, як на сайті райдержадміністрації, так і в районній газеті «Злагода».
Виконавчими комітетами ОТГ, селищної, сільських рад організовано
сприяння військовому комісаріату у проведенні заходів для прийняття громадян
на військову службу за контрактом до Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, а також інформування своїх
громад та розміщення інформаційного матеріалу щодо умов проходження
військової служби за контрактом та з питань розвитку Збройних Сил України в
приміщеннях відповідних рад.
Протягом 2018 року працівниками Тлумацького відділення поліції
Коломийського ВП ГУНП вжито ряд організаційних і практичних заходів, які
дозволили зберегти контроль за криміногенною ситуацією в Тлумацькому районі.
Проте, незважаючи на це, вжитими скоординованими заходами досягти
бажаних результатів по окремих видах правопорушень ще не вдалось.
На засіданнях колегії райдержадміністрації щорічно розглядаються питання
виконання заходів із профілактики злочинності органами внутрішніх справ
району у взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Працівниками Тлумацького відділення поліції Коломийського ВП ГУНП в
області спільно із виконкомами місцевих рад району проводилася робота щодо
виконання заходів районної «Комплексної програми профілактики злочинності на
2016-2020 роки», налагоджено систематичну профілактичну роботу дільничних
інспекторів щодо дотримання законності та боротьби зі злочинністю в
територіальних громадах.
На нарадах з керівниками правоохоронних органів району розглядаються
питання щодо забезпечення виконання на території району нормативно-правових
актів з питань охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби із
злочинністю, наповнення державного та місцевого бюджетів, за результатами
розгляду приймаються спільні рішення, надаються рекомендації та
організовується взаємодія правоохоронних та контролюючих органів.
Постійно надаються матеріали інформаційно-роз’яснювального характеру в
районну газету «Злагода» та на ВЕБ-сторінку райдержадміністрації щодо
діяльності сектору.
Суспільно-політична ситуація
Впродовж 2018 року відділом з питань організаційної та інформаційноаналітичної роботи апарату райдержадміністрації проведена певна робота щодо
аналізу суспільно-політичних процесів, які відбувалися в районі та у кожному
населеному пункті зокрема.
Серед громадських об’єднань у районі протягом 2018 року активно діяли
районне об’єднання Всеукраїнського Товариства «Просвіта», громадська
організація спортивний центр «Каменяр» (с. Нижнів), організація Української
спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), районна рада ветеранів,
районна станиця Братства УПА Карпатського краю, районна громадська асоціація
інвалідів, районна організація Всеукраїнської громадської організації «Союз.
Чорнобиль. Україна», громадська організація «Тлумацьке районне об’єднання
воїнів АТО». Впродовж року активну волонтерську діяльність щодо доставки

гуманітарних вантажів для українських військовослужбовців здійснювали
представники районної організації Української спілки ветеранів Афганістану
(голова Валерій Ступницький).
Значну інформаційну роботу серед населення у районі проводили районні
організації політичних партій «Блок Петра Порошенка «Солідарність»,
«Об’єднання
«Самопоміч»,
Всеукраїнське
об’єднання
«Батьківщина»,
Радикальної партії Олега Ляшка, «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»,
ВО «Свобода», «Громадський рух «Народний контроль», партія «Воля» та інші.
Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування свою діяльність
переважно зосереджували на вирішенні актуальних питань соціальноекономічного розвитку району, залучення інвестицій, децентралізації влади,
підтримки учасників АТО, вирішення питань підтримки мобілізованих
військовослужбовців та членів їх сімей.
Впродовж року у районі з робочими візитами неодноразово побували голова
облдержадміністрації Олег Гончарук, заступник голови облдержадміністрації Ігор
Пасічняк, керівник апарату ОДА Роман Маланій, народні депутати України
Володимир Шкварилюк, Михайло Довбенко, депутати Івано-Франківської
обласної ради Микола Кузьма та Богдан Станіславський та інші громадські
активісти і діячі.
14 грудня 2018 року у Тлумацькому районі відбулось засідання Ради
Регіонального розвитку. У засіданні взяли участь директор департаменту
економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної
адміністрації Жанна Табанець, голова районної державної адміністрації Іван
Дрогомирецький, голова районної ради Василь Двояк, голова Тлумацької міської
ради ОТГ Роман Круховський, голова Олешанської сільської ради ОТГ Богдан
Двояк, депутати місцевих рад, керівники підприємств, установ, організацій
району, селищний та сільські голови, освітяни, медики та громадськість району.
На порядок денний засідання були внесені питання підведення підсумків
соціально-економічного розвитку району за 2014-2018 роки та стратегію розвитку
на 2019-2021 роки.
Впродовж 2018 року керівництво райдержадміністрації неодноразово
зустрічалося з керівниками місцевих рад, громадами району щодо вирішення
актуальних питань соціально-економічного розвитку та процесів децентралізації.
При райдержадміністрації діє прес-служба, завданнями якої визначені
інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної виконавчої
влади району та організація вчасного, оперативного і об’єктивного інформування
громадськості про діяльність районної державної адміністрації, органів місцевого
самоврядування, громадських об’єднань району.
У 2018 році райдержадміністрацією проводились консультації у формі
публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій.
Інформаційний простір району представлений районною газетою «Злагода»
(виходить з 01 січня 1991 року), а у мережі Інтернет наступними Веб-ресурсами:
сайт Тлумацької РДА (http://ww2.gov.if.ua/tlumatska), Тлумацької районної ради
(http://tlumachrada.if.ua), Тлумацької міської ОТГ (http://tlumacka-gromada.gov.ua/),
сайтом Тлумацького деканату УАПЦ (http://tl-dekanat.ucoz.ru), Тлумацької ЦБС
(http://tlumach-cbs.at.ua), Тлумацького відділу освіти райдержадміністрації
(http://www.osvitatlm.if.ua) та ін.

Веб-сайт райдержадміністрації щоденно наповнюється оперативною
інформацією. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації у 2017 році було
розміщено 1768 інформаційних матеріалів. Середньостатистична кількість
відвідувачів веб-сайту за добу у 2018 році зросла у порівнянні з 2017 роком.
Також у 2018 році Тлумацька райдержадміністрація була представлена у
мережі
фейсбук,
на
якій
розміщуються
інформаційні
матеріали
https://www.facebook.com/tlumatska/. Охоплення окремих публікацій становить
понад 5000 читачів, (середній показник 200-500). Впродовж 2018 року у
районній газеті «Злагода» було надруковано 8 матеріалів прес-служби РДА.
Відділом з питань організаційної та інформаційно-аналітичної роботи
апарату райдержадміністрації постійно проводиться моніторинг позицій та
висловлювань місцевих електоральних лідерів, резонансних публікацій у
районній пресі.
У 2018 році проводилися спільні заходи за участю працівників органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також політичних і громадських
об’єднань, що діють в районі та області. Серед них:
- 9 січня – районне свято «Україна колядує, Обертин наш колядує, колядує вся
земля!» в селищі Обертин.
- 14 січня - театралізоване дійство «Парад Вертепів та Маланок» у м.Тлумач.
- 18 січня – пам’ятне віче та поминальна панахида за невинно страченими
вояками УПА Степаном Мандзюком та Володимиром Кролем у м. Тлумач.
- 19 січня - святкова хода районної та міської влади, духовенства і громади
вулицями міста до місцевого озера, для освячення води з нагоди релігійного свята
– Богоявлення Господнього.
- 21 січня – покладання квітів до пам’ятника Борцям за волю України у м. Тлумач
з нагоди Дня Соборності України та 99-ої річниці проголошення Акта злуки УНР
і ЗУНР та різдвяне дійство «Розколяда».
- 29 січня -вечір-пам’яті «Вони загинули за Україну», присвячений 100-річчю
битви під Крутами (м.Тлумач).
- 15 лютого – Пам’ятне віче та поминальна панахида, приурочені Дню
вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 29-ій річниці
виведення військ колишнього Радянського Союзу з Афганістану.
- 15 лютого - відкриття дитячого садочка «Ромашка» в селі Гавриляк Тлумацького
району.
- 20 лютого – вечір-реквієм, приурочений Дню Героїв Небесної Сотні.
- 7 березня - літературно-мистецьке свято «Твої слова Тарасе, пророчі повсякчас»,
приурочене 204-ій річниці від дня народження Тараса Шевченка та покладання
квітів до його пам’ятника.
- 18 березня - урочисте відкриття та освячення меморіальної дошки у селі Яківка
загиблому учаснику антитерористичної операції Володимиру Миколайовичу
Костюку, який загинув під час війни на cході України 31 серпня 2014 року.
- 1 квітня - Хресна Дорога вулицями міста, що традиційно проходить у часі
Великого посту у м.Тлумач (м.Тлумач).
- 5 квітня – об’їзд керівника апарату районної державної адміністрації Андрія
Мозиля та начальника відділу житлово-комунального господарства та
інфраструктури РДА Романа Качура сіл Олешів, Нижнів, Петрилів та Кутище
щодо благоустрою територій населених пунктів району до Великодніх свят.

- 11 квітня – візит голови облдержадміністрації Олега Гончарука у Тлумацький
район, зокрема у Олешанську об’єднану територіальну громаду, з метою огляду
найбільш проблемних ділянок місцевих доріг.
- 6 травня - на стадіоні «Колос» міста Тлумача відбувся традиційний футбольний
турнір пам'яті Ярослава Кікця між командами райдержадміністрації спільно з
районною радою, Олешанської ОТГ, Тлумацької ОТГ та учасників АТО.
- 8 травня – Пам’ятне віче з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 73-ї
річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (м.Тлумач).
- 17 травня - флеш-моб «Одягнімо українську вишиванку» (м.Тлумач).
- 18 травня – флеш-моб «Україна – це Європа», приурочений Дню Європи в
Україні.
- 20 травня - фестиваль «Свято Неба 2018» (дельтадром у селі Одаїв).
- 23 травня – об’їзд представників влади району та Тлумацького райвіськомату
могил воїнів, які загинули під час проведення антитерористичної операції на
Сході України, з нагоди Дня Героїв (м.Тлумач).
- 27 травня - відкриття дитячого ігрового майданчика у Кутищенському НВК.
- 28 травня - відкриття та освячення відремонтованого і оновленого клубного
закладу у селі Жуків.
- 31 травня - заключний етап районного турніру з міні-футболу серед учнів 6-9
класів, присвячений Дню захисту дітей (с. Палагичі).
- 1 червня - культурно-розважальні заходи з нагоди відзначення в районі
Міжнародного дня захисту дітей (м.Тлумач).
- 3 червня - богатирський турнір, приурочений «Дню захисту дітей» (м. Тлумач).
- 26 червня - засідання колегії райдержадміністрації за участі керівництва району
та ОТГ, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, районних
служб, селищного та сільських голів.
- 1 липня у місті Тлумач на стадіоні «Колос» відбувся традиційний турнір з
футболу пам'яті Віталія Козака, учасника антитерористичної операції на Сході
України, який загинув у зоні бойових дій 21 червня 2015 року. У турнірі взяли
участь команда учасників АТО, команда працівників райдержадміністрації та
районної ради та команда представників Тлумацької міської ради ОТГ.
- 1 липня в селі Долина відбулось відкриття надгробного пам’ятника на могилі
уродженця села, полковника Української Повстанської Армії Василя Бринського.
На відкритті були присутні представники влади району та села Долина, учнівська
молодь, громадськість.
- 3 липня відбулася нарада щодо продовження будівництва берегоукріплювальних
споруд на річці Дустрів на території міста Тлумач. Присутні обговорювали
технічні умови проведення будівництва, дату початку робіт, фінансування та
вирішували інші робочі питання.
- 4 липня проведено урочистості з нагоди Дня Національної поліції України за
участі представників влади району.
- 5 липня відбулось засідання комісії з питань захисту прав дитини РДА. На
засіданні розглядались питання про визначення місця проживання малолітньої
дитини, згідно ухвали суду, призначення способів участі батька у вихованні
малолітнього сина та інші питання. Також присутніми затверджені індивідуальні
плани соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.

- 5 липня в приміщенні Тлумацької районної філії Івано-Франківського обласного
центру зайнятості відбувся семінар «З орієнтації на Службу в Збройних Силах
України». В заході взяли участь представники 80-ї десантно-штурмової бригади
третього окремого батальйону м. Чернівці, старшина Сергій Байдюк та заступник
командира бойової машини, оператор-навідник Володимир Боднар з 108-го
гірсько-штурмового батальйону, які ознайомили присутніх з перевагами
проходження служби за контрактом в Збройних Силах України, розповіли про
перспективу контрактної служби, про грошове та матеріальне забезпечення
військовослужбовців, соціальний та правовий захист, пільги контрактників та
інше.
- 12 липня перший заступник голови районної державної адміністрації Микола
Присяжнюк провів нараду з керівниками окремих структурних підрозділів
райдержадміністрації та їх головними бухгалтерами щодо розгляду листа
Головного управління державної фіскальної служби України від 11.07.2018 року
№5801/0/09-19-54-02-21. На нараді розглядались питання про застосування
штрафних санкцій за несвоєчасну сплату (перерахування) єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування станом на 01.07.2018 року. З
розглянутих питань були прийняті відповідні рішення.
- 17 липня в малій залі засідань органів влади району, фахівцями Тлумацького
районного інклюзивно-ресурсного центру проведено комплексну оцінку щодо
визначення особливих освітніх потреб дітей району, розроблення рекомендацій
щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної
допомоги. В ході роботи надано послуги шістьом дітям, серед яких четверо - з
Тлумацького району та двоє – з населених пунктів, які входять до Тлумацької
об’єднаної територіальної громади.
- 18 липня перший заступник голови районної державної адміністрації Микола
Присяжнюк провів робочу зустріч з директором птахофабрики ТОВ «УПГ Інвест»
Валерієм Остапкевичем. Участь у зібранні взяли заступник голови районної ради
Василь Гнатюк, в.о.начальника управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації Михайло Олійник та сільський голова с.Гарасимів Василь
Колинецький. Під час зустрічі обговорювалися питання сплати податків та
надання фінансової допомоги на соціальний розвиток села, де орендуються
тваринницькі приміщення для вирощування індиків.
- 23 липня 10 дітей пільгових категорій зокрема, діти учасників бойових дій, діти
з малозабезпечених та багатодітних сімей із Тлумацького району було
відправлено на оздоровлення та відпочинок до дитячого оздоровчого закладу
санаторного типу «Перлина Карпат», що в селі Вигодівка Долинського району.
Діти відпочивали впродовж 21 дня. Усі путівки придбані за рахунок бюджетних
коштів.
- 25 липня, у міському парку біля пам’ятника «Воїну визволителю», відбувся
мітинг-реквієм, приурочений 74-ій річниці визволення м.Тлумача та Тлумацького
району від нацистських загарбників. Участь у заходах взяв в.о.керівника апарату
РДА Ігор Гондюк.
- 5 серпня у місті Тлумач відбувся благодійний футбольний матч між командами
«ФК ветеранів АТО Тлумацького району» та «ФК ветеранів АТО Прикарпаття»
по збору коштів на лікування онкохворої дитини Станіслава, сина учасника АТО
Андрія Фармуги. Під час гри волонтери зібрали 2300 гривень на лікування
дитини, від міської ради передано 3000 грн. та від ветеранів АТО Тлумацького

району - 4000 грн. Таким чином, загальна сума зібраних коштів всіма
організаторами турніру склала 9300 гривень.
- 19 серпня у с. Олешів відбулося районне свято народних традицій «На крилах
пісні прилинув Спас, любов і радість приніс для нас» в рамках святкування Дня
незалежності України. У святі взяли участь колективи народної творчості сіл
Буківна, Антонівка, Нижнів, Новосілка, Палагичі, Олешів та сіл Гринівці і
Остриня Тлумацької ОТГ.
- 23 серпня у місті Тлумач відзначили День Державного Прапора України.
Святкові заходи розпочались Урочистою ходою від пам'ятника Тарасу Шевченку
до Вічевого майдану, де відбулася церемонія підняття Державного Прапора
України за присутності керівництва району та місцевої ОТГ, держслужбовців,
працівників установ, організацій міста, військовослужбовців, духовенства,
представників громадсько-політичних об’єднань.
- 24 серпня в місті Тлумач відбулося урочисте віче з нагоди Дня незалежності
України. Участь у ньому взяли керівництво району і міської ОТГ, представники
духовенства, громадських організацій та політичних партій, жителі Тлумача.
- 25 серпня в селі Надорожна пройшов гастрономічний фестиваль «Свято Сливи».
Фестиваль зібрав усіх жителів та гостей села.
- 25 серпня делегація представників Тлумаччини очолювана першим заступником
голови райдержадміністрації Миколою Присяжнюком взяла участь у духовномистецькому проекті «Вірую» у селі Крилос Галицького району в Національному
заповіднику «Давній Галич» на Крилоській горі.
- 25 серпня представники Тлумацького району, держслужбовці та військові взяли
участь у поминальній панахиді, за загиблими військовослужбовцями в боях за
Іловайськ. Поминальні заходи відбулись у місті Івано-Франківськ.
- 28 серпня в місті Тлумач відбулося віче-реквієм, приурочене Іловайській
трагедії та всім загиблим учасникам АТО. Участь у ньому взяли керівництво
району і міської ОТГ, представники духовенства, громадських організацій та
політичних партій, жителі Тлумача.
- 1 вересня – представники влади району взяли участь в урочистостях з нагоди
святкування «Першого дзвоника».
- 6 вересня у Тлумацькій райдержадміністрації, в рамках всеукраїнської програми
сприяння підвищенню енергоефективності об’єднаних територіальних громад
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енергоефективності об’єднаних територіальних громад України.
- 9 вересня у селі Яківка відбувся турнір з міні-футболу серед учнів 5-9 класів,
присвячений до Дня фізичної культури та спорту. На турнір завітали народний
депутат України Володимир Шкварилюк та Роман Вірастюк.
- 16 вересня мистецькі колективи Тлумаччини взяли участь у дев’ятому
обласному фестивалі аматорського мистецтва «Покутські джерела», який відбувся
у місті Тисмениця.
- 23 вересня перший заступник голови райдержадміністрації Микола Присяжнюк,
заступник голови районної ради Василь Гнатюк, начальник відділу
агропромислового розвитку РДА Степан Марків, сільські голови села Палагичі
Ігор Петрук та села Олешів Михайло Кузіву взяли участь у сімейному фестивалі
«Свято файних мрій», організованому Агрохолдингом «МРІЯ» у селі Калагарівка
Гусятинського району, Тернопільської області. Також у ході візиту на

Тернопільщину, делегація із Тлумаччини зустрілась із генеральним директором
Агрохолдингу «МРІЯ» Саймоном Чернявським, під час якої обговорено плани
подальшої співпраці.
- 7 жовтня - у сeлі Ісаків на місцевому дельтадромі свято дельтапланеристів
«Свято Неба: october flight». Захід був організований директором КП
«Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича» Михайлом
Ковтуном.
- 9 жовтня - навчання з підготовки працівників суб’єктів господарювання діям у
надзвичайних ситуаціях та інструкторами консультаційних пунктів ОТГ
Тлумацького району. Навчання провели підполковник служби цивільного захисту
А. Павелко – начальник циклу практичної підготовки, В. Кирилович – майстер
циклу практичної підготовки та В. Райковський - майстер циклу практичної
підготовки.
- 13, 14, 15 жовтня - у населених пунктах району урочистості, покладання квітів
до пам’ятників та пам’ятних знаків борцям за волю України, інші культурномистецькі та спортивні заходи з нагоди відзначення у районі 76-ї річниці
створення Української Повстанської Армії та Дня захисника України.
- 14 жовтня - Урочисте віче у м.Тлумач, хода пам’яті та панахида за загиблими
борцями за волю України на міському кладовищі, покладання квітів до
пам’ятника Борцям за волю України і братської могили полеглим воїнам УПА в
м. Тлумачі.
- 14 жовтня - у селі Гарасимів районний фестиваль капусти «Подяка Богу за
врожай».
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райдержадміністрації Микола Присяжнюк, голова районної ради Василь Двояк,
депутат обласної ради Богдан Cтаніславський, селищний голова Обертина Віктор
Хамут, громадськість села та запрошені гості.
- 14 жовтня - районний фестиваль повстанської пісні «Тернистий шлях до волі» в
с. Палагичі.
- 14 жовтня – турнір з футболу серед районних команд, присвячений 76-ій річниці
створення УПА у селі Нижнів.
- 14 жовтня - делегація із Тлумаччини взяла участь у молебні за Україну та
автокефальну церкву на Софійській площі у Києві.
- 20 жовтня - участь особистих селянських господарств ФГ «В.Савчина» та сіл
Підвербці, Гарасимів, Живачів, селища Обертин у ярмарку «Золота осінь 2018» з
продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.
- 21 жовтня - урочистості з нагоди відкриття районної дитячої музичної школи
Тлумацької районної ради в селищі Обертин. Участь у заході взяли перший
заступник голови райдержадміністрації Микола Присяжнюк, голова районної
ради Василь Двояк, начальник відділу культури райдержадміністрації Галина
Петрунько, депутат обласної ради Богдан Станіславський, селищний голова
Віктор Хамут.
- 28 жовтня - футбольний турнір, присвячений пам'яті Василя Рахинського у селі
Королівка. У турнірі взяли участь 10 команд.
- 1 листопада - святковий концерт в Тлумацькому Народному домі з нагоди
відзначення 100-річчя проголошення Західноукраїнської Народної Республіки та
освячення меморіальної дошки Івану Макуху на будівлі міської ради.
- 4 листопада - матчі районного турніру пам’яті Богдана Трофановича на стадіоні
«Колос» у місті Тлумач.

- 17 листопада – урочистості з нагоди 55-ї річниці Тлумацького коледжу
Львівського національного аграрного університету. Участь у заході взяв голова
районної державної адміністрації Іван Дрогомирецький.
- 18 листопада - фестиваль «Надвечір’я» за участю аматорів народного мистецтва
«осіннього» віку в Народному домі села Нижнів.
- 18 листопада - районний турнір з волейболу присвячений пам'яті Ярослава Кікця
у місті Тлумач. Участь у турнірі взяли команди міста Тлумач, сіл Підвербці та
Прибилів.
- 21 листопада - вечір з вшанування пам’яті подвигу учасників Революції Гідності
«Вічна слава і шана Героям» з нагоди Дня Гідності та Свободи у районному
Народному домі міста Тлумача.
- 24 листопада – участь керівництва районної державної адміністрації, районної
ради, міської ОТГ, працівників державних установ міста, учнівської молоді у
загальнонаціональній хвилині мовчання та Загальноукраїнській акції «Засвіти
свічку».
- 26 листопада - у селах Яківка та Підвербці відкриття та освячення спортивних
майданчиків зі штучним покриттям.
- 3 грудня - на базі Народного дому м. Тлумач районний конкурс фольклорноетнографічних колективів серед здобувачів освіти закладів загальної середньої
освіти тапозашкільної освіти. У конкурсі взяли участь 16 колективів району,
Тлумацької та Олешанської ОТГ.
- 9 грудня – 6-й обласний фестиваль гумору «Андрея», якому передував обласний
конкурс сатири і гумору імені Павла Глазового у м.Тлумач. В огляді взяли участь
20 виконавців гумору із різних районів нашої області.
- 11 грудня - на базі Народного Дому м.Тлумача обласний етап конкурсу
фольклорно-етнографічних колективів серед здобувачів освіти закладів загальної
середньої та позашкільної освіти.
- 14 грудня - під головуванням голови райдержадміністрації Івана
Дрогомирецького засідання Тлумацької ради регіонального розвитку. У засіданні
взяли участь директор департаменту економічного розвитку, промисловості та
інфраструктури обласної державної адміністрації Жанна Табанець, голова
районної ради Василь Двояк, депутат обласної ради Богдан Станіславський,
заступник голови Тлумацької міської ради ОТГ Андрій Радовець, голова
Олешанської сільської ради ОТГ Богдан Двояк, депутати місцевих рад, керівники
підприємств, установ, організацій району, селищний та сільські голови, освітяни,
медики та громадськість району.
- 15 грудня - участь делегації із Тлумаччини, очолюваної головою районної
державної адміністрації Іваном Дрогомирецьким у Об'єднавчому соборі
українських православних церков на Софійській площі у м. Києві.
- 17 грудня – урочистості з нагоди 150-ї річниці заснування Всеукраїнського
товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка у м.Тлумач. В урочистостях взяли
участь керівники району, об’єднаних територіальних громад, члени просвіти,
освітяни, громадськість міста Тлумач.
- 22 грудня - покладання квітів до меморіальної дошки В’ячеславу Чорноволу з
нагоди 81-ї річниці від Дня його народження за участі голови районної державної
адміністрації І.Дрогомирецького, працівників апарату районної державної
адміністрації, представників політичних партій, громадськості міста.

Протягом 2018 року районна державна адміністрація вживала дієвих заходів
щодо забезпечення відкритості і прозорості своєї діяльності, забезпечення
реалізації громадянами конституційного права на звернення, розширення
можливостей інформованості населення про політику Президента України та
Уряду.
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