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                                                     Про головне:
               рішення міської ради та виконавчого комітету, прийняті у травні місяці
        Депутати міської ради 
    підтримали законопроект 
    ВР України щодо шкідливого 
      впливу тютюнового диму 
   З метою удосконалення положень 
законів, які забороняють вживання 
тютюнових виробів у громадських 
місцях, рекламу і стимулювання 
куріння та посилення відповідально-
сті за такі правопорушення, міська 
рада прийняла звернення депутатів 
Чортківської міської ради до Верхов-
ної Ради України щодо підтримки 
прийняття законопроекту від 19.07. 
2016 р.  № 4030а «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо захисту громадсько-
го здоров’я від шкідливого впливу 
тютюнового диму)».  
   Основні норми законопроекту № 
4030а на національному рівні перед-
бачають:
1) право органам місцевого само-
врядування визначити вільні від 
куріння місця на постійній основі 
або лише на час проведення масових 
заходів в контексті децентралізації;
2) врегулювання продажу сигарет із 
закритих полиць в магазинах і кіос-
ках задля повної заборони реклами у 
місцях продажів;
3) заборону відводити спеціальні 
місця для куріння у приміщеннях 
готелів, гуртожитків, на робочих 
місцях і на вокзалах;
4) запровадження відповідальності 
за порушення заборони куріння у 
громадських місцях і запровадження 
уніфікованого штрафу для фізичних 
осіб.
“Ухвалення цього законопроекту 
дозволить зменшити рівень спо-
живання тютюнових виробів, що 
поступово призведе до покращення 
здоров’я населення”, - йдеться у 
зверненні.

                   Відкрито новий 
              автобусний маршрут
  З метою покращення розширення 
мережі пасажирських перевезень 
міста та якості надання послуг у 
цій сфері, виконавчим комітетом 
міської ради прийнято рішення 
відкрити новий автобусний марш-
рут загального користування “СЕ 
Борднедце-Центр” з присвоєнням 
цьому  маршруту № 8.  Тимчасовим 
автомобільним перевізником на 
автобусному маршруті “СЕ Борднед-
це-Центр” призначено ТзОВ АТП — 
16142.  

      До Програми підтримки та 
          стимулювання ОСББ 
                   внесено зміни
    З метою створення сприятливих 
умов для активного розвитку об’єд-
нань співвласників багатоквартир-
них будинків та їх асоціацій у м. 
Чорткові діє Програма підтримки 
та стимулювання створення ефек-
тивних об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків міста 
Чорткова на 2018-2020 роки.
   Програмою прописано співфінан-
сування з міського бюджету на про-
ведення енергоефективних заходів, 
а саме: заміна даху 70% - міський 
бюджет, 30% - кошти мешканців 
будинку, заміна вікон 50% - міський 
бюджет та 50%  - кошти мешканців 
будинку.  Для заявки на співфінан-
сування необхідно було 80% підпи-
сів, проживаючих в домогосподар-
ствах. 
   Проте, у зв’язку з великою кількі-
стю відсутності жителів у квар-
тирах — прийнято рішення замі-
нити цю вимогу на 70% підписів. 
  
     Чортківську загальноосвітню 
  школу-інтернат – реорганізують
    З метою створення умов для 
здобуття повної загальної освіти, 
залучення учнівської молоді до 
спортивної культури, відбору та 
спортивної підготовки обдарованих 
дітей, створення умов для розвитку 
їх індивідуальних здібностей, досяг-
нення високих спортивних резуль-
татів депутати міської ради прийня-
ли рішення реорганізувати заклад 
загальної середньої освіти “Чорт-
ківська загальноосвітня школа-ін-
тернат I-III ступенів Чортківської 
міської ради Тернопільської облас-
ті” шляхом перетворення у заклад 
загальної середньої освіти “Чортків-
ська спеціалізована школа-інтернат 
№ 3 спортивного профілю I-III сту-
пенів ім. Романа Ільяшенка Чорт-
ківської міської ради Тернопільської 
області” та затвердили Статут.
 ( продовження на ст. № 3)

           У Чорткові відбудеться 
  військово-історичний фестиваль 
    Цього року Галичина відзначає 
99-річчя Чортківської офензиви. 

У зв’язку з цією пам’ятною датою 
15-17 червня у Чорткові відбудеться 
однойменний військово-історичний 
фестиваль.

  Відзначення Чортківської офензи-
ви є одним із основних важливих 
заходів, передбачених  Програмою 
розвитку культури у місті Чортко-
ві на 2018-2020 роки. У 2018 році 
депутатами виділено 100 тисяч 
гривень на проведення військово-іс-
торичного фестивалю «Чортків-
ська офензива».
    Програма фестивалю дуже наси-
чена. На глядачів чекають рекон-
струкції боїв, вечори кіно у замку, 
галицький ярмарок, майстер-класи 
та ще багато цікавинок.
    Звертаємо увагу на те, що від-
повідно до рішення виконавчого 
комітету від 18 травня 2018 року № 
154 «Про надання території Ринко-
вої площі для проведення ярмарку 
у рамках фестивалю «Чортківська 
офензива» 16 червня, у суботу тор-
гівля підприємцями на Ринковій 
площі міста відмінена.

               Виконавчий комітет 
     міської ради погодив надання 
   грошової допомоги на лікування
     Відповідно до рішення міської 
ради від 16 березня 2018 року № 
1026 “Про внесення змін в рішення 
міської ради від 23 грудня 2016 року 
№ 486 “Про затвердження Програми 
надання адресної грошової допо-
моги громадянам м. Чорткова на 
2017-2019 роки», керуючись Зако-
ном України “Про місцеве самовря-
дування в Україні” та, розглянувши 
клопотання жителів м. Чорткова 
щодо виділення матеріальної допо-
моги на лікування, виконавчим ко-
мітетом прийнято рішення надати 
з фонду міського голови Володими-
ра Шматька допомогу на лікуван-
ня трьом громадянам на загальну 
суму 30 тис. грн.

             Про стан санітарної 
                   очистки міста 
    (вивезення ТПВ та негабариту)
     Як доповів на черговому засіданні 
виконкому начальник комунального 
підприємства “Чортківський комбі-
нат комунальних підприємств” Віта-
лій Царик у період з 01.01.2017 р. по 
31.07.2017 р. піддвідділ санітарної 
очистки займався вивезенням твер-
дих побутових відходів від фізичних 
і юридичних осіб.
    Вивезення  ТПВ проводилося 
двома контейнерними автомаши-
нами КО 431 та одним бульдозером 
ДТ-75.

    За звітний період комунальним 
підприємством надано послуг на 
суму 1167 тис. грн. без ПДВ, з них, 
57 тис. грн. - це надання послуг по 
знешкодженню ТПВ (вивезення 
сміття своїм транспортом), 217 
тис. грн. - вивезення землі ТОВ 
“СЕ Борднетце-Україна”, отримано 
від населення - 893 тис. грн. Собі-
вартість даних послуг становила  
- 1105 тис. грн., з них зарплата з 
нарахуванням - 515 тис грн.. пали-
во-мастильні матеріали - 224 тис. 
грн., запасні частини - 48 тис. грн., 
матеріали - 24 тис. грн., послуги 
сторонніх організацій - 11 тис. грн., 
екологічний податок - 119 тис. грн., 
загальновиробничі витрати - 59 тис. 
грн., загальногосподарські витрати 
- 105 тис. грн..
Одержано прибутку — 62 тис. грн.
Рівень рентабельності склав 5,6%.

  За 2017 рік вивезено 15538 м3 
сміття, знешкоджено - 19339 м3 
сміття.

   Як відомо, згідно з рішенням ви-
конкому від 13 червня 2017 р. № 194 
“Про визначення надавача послуг 
з вивезення твердих побутових 
відходів на території м. Чорткова” 
надавачем цих послуг стало ПП 
“Катруб”.
     
     
    Чортківські комунальні 
              підприємства 
     запрошують на роботу
   
КП «Чортківський комбінат ко-
мунальних підприємств» запро-
шує на роботу 
двірників, працівників бла-
гоустрою, ритуальної служби.
 
КП «Чортків дім» запрошує на 
роботу 
покрівельників, косарів (сезон-
на робота), зварювальника.

Заробітна плата: від 4000 грн. 
   
   Працівники, які не палять 
та не вживають алкоголь, 
отримуватимуть 5 % надбав-
ки до зарплати.
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 Коротко про важливе
      Чергові грантові кошти – 
                  для Чорткова
     Проект Чортківської міської ради 
«Польський досвід для розробки 
Стратегічного плану розвитку Чорт-
ківської міської ради Тернопільської 
області на 2019-2026 роки», розро-
блений та поданий  у партнерстві 
із Товариством Розвитку Сольця 
Куявського (м. Солець Куявський, 
Куявсько-Поморське воєводство, 
Польща) відібрано до фінансування 
у рамках Програми RITA «Зміни в 
регіоні».
    На реалізацію  проекту, а саме на 
розробку Стратегії розвитку міста 
Чорткова на 2019-2026 роки виділено 
кошти в розмірі 59 148 злотих (461 
355 грн). 
     Програма RITA – «Зміни в ре-
гіоні» це, в першу чергу, грантова 
програма, яка комплексно підтримує 
міжнародну співпрацю – від допомо-
ги в опрацюванні концепції проекту 
та побудови проектного партнер-
ства, через фінансування найкращих 
ініціатив, по постійну інформаційну 
та компетенційну підтримку дофі-
нансованих програмою суб’єктів. 

    У міському ЦНАПі запрацює          
  нова інформаційна система
У рамках проекту підтримки елек-
тронного урядування для децентра-
лізації в Україні EGOV4UKRAINE 
ЦНАП міста Чорткова став одним 
із 10 ЦНАПів в Україні, у котрому 
безкоштовно впровадять інновацій-
ну інформаційну систему «Програм-
ний комплекс автоматизації Центрів 
надання адміністративних послуг».
Ця система буде запущена в пілотно-
му режимі в 10 ЦНАПах до жовтня 
2018 року, а потім впроваджена в 
невеликих Центрах надання адміні-
стративних послуг по всій Україні 
протягом наступних 3 років. Систе-
ма дозволить удесятеро прискорити 
роботу адміністраторів, забезпечити 
безперебійну роботу з електронними 
документами та спростити доступ до 
даних державних реєстрів, а також 
повинна  підвищити доступність і 
якість надання адміністративних по-
слуг населенню, зменшити вартість 
оформлення документів, прискорити 
спілкування та забезпечить надійне 
зберігання і захист інформації.
Розвиток інформаційної системи 
здійснюється як частина Програми 
ULEAD з Європою, що співфінан-
сується Європейським Союзом та 
його державами-членами Данією, 
Естонією, Німеччиною, Польщею та 
Швецією.

    Новації у нарахуванні субсидій
  У зв’язку із змінами програми нара-
хування субсидій потрібно повторно 
подати документи до управління 
соціального захисту населення, сім’ї 
та праці Чортківської міської ради, а 
саме заяву і декларацію:
орендарям житла;
внутрішньо переміщеним особам;
тим сім’ям, яким субсидію було при-
значено не на всіх зареєстрованих, 
а фактично проживаючих в помеш-
канні осіб;
тим сім’ям, де є непрацюючі люди 
працездатного віку, в яких або від-
сутні доходи, або вони менші міні-
мальної заробітної плати;
тим сім’ям, у яких відбулися зміни 
у складі сім’ї упродовж останнього 
року;
тим сім’ям, які станом на травень 
2018 року матимуть понад двомісяч-
ну заборгованість за житлово-ко-
мунальні послуги і не погасять до 
червня 2018.
Решті субсидіантів у травні 2018 р. 
перерахують допомогу автоматично.

   У Чорткові вже вдруге пройшли Дні Сталої Енергії
Міський голова 
Володимир Шматько:

“Дні Сталої Енергії – що це таке? 
В минулому році коли ми вперше 
проводили цей захід у районному 
Будинку культури ім. К. Рубча-
кової у нас було багато гостей 
з інших міст України, з різних 
організацій, які презентували для 
чортківської громади  свої напра-
цювання щодо поводження з енер-
гією на прикладах раціонального її 
використання. Для нас минулоріч-
ний досвід проведення цього заходу 
був дуже позитивний і дуже важ-
ливий.

   Для всіх нас зрозуміло що нам 
потрібно навчитись правильно і 
раціонально поводитись з енергі-
єю. Чому? Бо маємо розуміти, що 
енергія той ресурс, який не є необ-
меженим. Нині, у 21 столітті на 
порядку денному гостро стоїть 
питання як навчити людство 
правильно розпоряджатись цим 
ресурсом, як економити і заощади-
ти джерела енергії.

   Адже в умовах зростання пла-
нетарного дефіциту всіх видів 
ресурсів і, передусім, енергоресурсів 
запровадження режиму енергое-
фективності є необхідною переду-
мовою економічної стабільності 
будь-якої держави. Для України 
це особливо важливо з огляду на 
успадковану практику неощад-
ливого використання ресурсів. 
Тому і позиція влади в Україні є 
правильною, завдяки, звичайно, 
міжнародним партнерам Європей-
ського Союзу,  Уряду США, які нам 
допомагають фінансово та спону-
кають нас вчитися жити енергое-
фективно.

   Дуже важливо ставити для себе 
завдання у кожному місті, селі – 
зменшити споживання енергії – і 
не важливо, чи мова йде про енер-
гетичну енергію, чи про теплову 
енергію, чи про такий ресурс як 
вода й інші варіанти, котрі люди-
на використовує в побуті.
 Для чорткіської громади знаковим 
стало приєднання до   Асоціації 
«Енергоефективні міста Украї-
ни», нами укладено меморандум з 
Державним агентством з енергое-
фективності та енергозбереження 
України. Також ми є учасниками 
Програми розвитку Організації 
Об’єднаних Націй, підписантами 
“Угода мерів — Схід”, яка має на 
меті об’єднати європейські місцеві 
органи влади (муніципалітети) 
в добровільне утворення задля 
спільної боротьби з глобальним 
потеплінням та ін.

   Разом з тим, як влада, як громада 
ми взяли на себе відповідні зобов’я-
зання, в рамках прийнятої стра-
тегії – Плану дій сталого енерге-
тичного розвитку і клімату міста 
Чорткова до 2030 року – стати 

містом енергоефективним.

   Вже два роки під керівництвом 
Юлії Демкович у міській раді 
плідно працює відділ муніципаль-
ного розвитку, інновацій та енер-
гоефективності. Результатом 
діяльності є виграні проект по 
термомодернізації однієї з найбіль-
ших шкіл міста — ЗОШ № 5 та 
інші менш потужні проекти, які 
будуть залучені у  співпраці з на-
шими міжнародними партнерами.

Врешті решт це і наші гості, які 
є учасниками цього заходу,  наші 
партнери, які дізналися про Чорт-
ків. Донедавна, більшість з цих 
людей не знали, що таке місто в 
Україні існує.  Іншими словами ми 
привертаємо увагу, заявляючи, що 
ми є громада, яка думає стратегіч-
но.

   
    Для нас, звичайно, є важливим 
відремонтувати ділянку асфаль-
тового покриття, провести ву-
личне освітлення і т.д., що також 
потрібно, бо це норма життя, але 
надважливо  стратегічно мисли-
ти, говорити, і робити все від нас 
залежне,   для того, щоб в бюджет-
них установах, школах, садочках  
зменшити споживання теплової 
та електричної енергії,  які для 
цього потрібно провести заходи, 
як сьогодні зробити енергоефек-
тивними ОСББ і залучити громад-
ськість до цих кроків.

   Я радий вітати присутніх на 
Днях Сталої Енергії, дякую усім, 
хто доклав зусиль, щоб ця подія 
відбулась у нашому місті. Щира 
подяка депутату обласної ради, 
директорові Чортківського дер-
жавного медичного коледжу Лю-
бомиру Степановичу Білику за 
надану можливість провести цю 
зустріч у залі  медколеджу.

   Для нас це буде чергова можли-
вість почути думку експертів, 
побачити приклади, запровадже-
ні в інших містах щодо заходів 
з енергозбереження, обговорити 
документ – План дій сталого 
енергетичного розвитку і клімату 
міста Чорткова до 2030 року, що 
вже зареєстрований Єврокомісією 
в Брюсселі і має стати дороговка-
зом  як місто має стати енергое-
фективним.

Тож, бажаю усім присутнім плідної 
роботи, щоб по завершенні цього 
заходу вийти з цієї зали з більши-
ми знаннями по енергії і як з нею 
поводитись». 

   Директор державного медично-
го коледжу, депутат обласної ради 
Любомир Білик передав вітання 
учасникам Днів Сталої Енергії в 
місті Чорткові від голів облдержад-
міністрації Степана Барни, облас-

ної ради Віктора Овчарука, які, у 
зв’язку з візитом на Тернопільщину 
Прем’єр – Міністра України Володи-
мира Гройсмана не змогли особисто 
побувати на цьому заході. Любомир 
Степанович побажав усім присут-
нім плідної роботи і результатив-
ності та надав слово своїм студен-
там, які привітали присутніх у залі 
пісенною творчістю.

    Вітання та побажання кон-
структивного діалогу учасникам 
заходу пролунало від начальника 
управління ЖКГ та енергозбере-
ження Тернопільської облдержад-
міністрації Дмитра Пастернака. 
Представник обласної влади, зокре-
ма, зазначив, що тема енергозбере-
ження та енергоефективності була 
актуальною завжди, але протягом 
тривалого часу ми легковажно до 
неї ставились.  Реалії ж сьогодення  
змушують нас  бути енергоощадли-
вими.
«Я бажаю усім плідної роботи і 
додаткових знань, щоб усі рекомен-
дації, почуті від експертів, стали вам 
у нагоді. Пам’ятатйте, що ніхто не 
прийде, щоб за нас виконати нашу 
роботу. Беріть на озброєння кра-
щі практики і запроваджуйте їх в 
повсякденному житті», – зауважив 
Дмитро Пастернак.

 Ще одним важливим документом, 
підписаним нещодавно міським 
головою Володимиром Шматьком 
став меморандум з представни-
цтвом в Україні програми розвит-
ку ООН. В заходах Програми, що 

фінансуються Організацією Об’єд-
наних Націй, в тому числі, виділя-
ються кошти й на енергоефективні 
заходи. Підписанням цього мемо-
рандуму Чортків взяв  на себе як 
певні зобов’язання, так і можли-
вість скористатися такою співпра-
цею з міжнародною організацією 
щодо втілення проектів по енергоз-
береженню. 

    Сергій Варга, проектний мене-
джер програм и розвитку ООН в 
Україні:

«Мені дуже сподобалось ваше місто, 
мер і його команда, а  головне – це 
відношення й бажання до змін, ба-
жання щось зробити. Я висловлюю 
надію, що саме з такою командою 
спільно з усією чортківською грома-
дою ви досягнете успіхів на шляху 
до енергоефективного Чорткова».
Подарунком від київського гостя, 
який він вручив очільнику міста, 
став прилад для вимірювання стану 
повітря.  «Як відомо, одним із важ-
ливих елементів комфорту є пові-
тря, яким ми дихаємо. Наш проект 
ПРОООН передає   прилад, котрим 
можна вимірювати стан повітря 
за 30 секунд. Адже дуже важливо 
не лише комфортна температура в 
приміщеннях, а й стан повітря й, 
відповідно, наша здатність сприй-
мати інформацію»,- сказав Сергій 
Варга.
(продовження на ст. № 4)
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                                      Ще три будинки відключать 
                           від мереж центрального теплопостачання

        У центрі міста                     
           встановлять
       «розумні лавки»   На засіданні постійної міжві-

домчої комісії з розгляду питань 
щодо відключення споживачів 
від мереж центрального опален-
ня та гарячого водопостачання, у 
зв’язку зі згодою всіх мешканців, 
прийнято рішення дозволити від-
ключити від мереж центрального 
опалення багатоквартирні будин-
ки, що знаходяться за адресою: м. 
Чортків, вул. Є. Коновальця, 1, В. 
Великого, 2, Горбачевського, 6.

   Згідно з Наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та жит-
лово-комунального господарства 
України від 22.11.2005 № 4 «Про 
затвердження Порядку відключен-
ня окремих житлових будинків від 
мереж централізованого опалення 
та постачання гарячої води при 
відмові споживачів від централі-
зованого теплопостачання» для  
вирішення  питання  відключення  
житлового  будинку (будинків)   
від  мереж  централізованого  опа-
лення  його  власник (власники) 
повинен (повинні) звернутися  до  
Комісії  з  письмовою заявою про 
відключення від мереж ЦО і ГВП.

  У заяві про відключення від 
мереж ЦО і ГВП власник (влас-
ники) будинку зазначає причини 
відключення. До заяви додається 
копія протоколу загальних зборів 
мешканців будинку  щодо  ство-
рення  ініціативної  групи  з вирі-
шення питання відключення  від  
мереж  ЦО  і  ГВП  та  прийняття   
рішення   про влаштування  у  

будинку  системи  індивідуаль-
ного  або автономного опалення.   
Рішення   про   відключення   бу-
динку   від    системи централізо-
ваного  опалення з улаштуванням 
індивідуального опалення повин-
но бути підтримане всіма власни-
ками  (уповноваженими  особами 
власників) приміщень у житлово-
му будинку.

   Роботи  з  відключення будинку 
від мереж ЦО і ГВП виконуються у  
міжопалювальний  період. 

   Начальник відділу ЖКГ, бла-
гоустрою та інфраструктури 
Чортківської міської ради
 Василь Воціховський:

«Варто зазначити, що відпо-
відно до Програми оптимізації 
системи теплопостачання міста 
Чорткова на 2018 рік з місько-
го бюджету надається цільова 

 Чортківську загальноосвітню школу-інтернат - реорганізують

   Чортківська міська рада спіль-
но з громадською організацією 
«Центр розвитку молодої грома-
ди та міжнародного партнерства 
«Ініціатива» у березні 2018 року 
подалися на мікро-грант, що 
фінансується Міжнародним Ви-
шеградським фондом у рамках 
проекту «Енергоефективне управ-
ління в Україні». Після розгляду 
комісією поданих на конкурс про-
позицій конкурсантів, 30 березня 
було остаточно визначено пере-
можця. 

   Ним стала ГО «Ініціатива» з 
міста Чорткова. Назва проекту 
«Зарядись інформацією», згідно 
з котрим активісти «Ініціативи» 
запропонували встановити у ту-
ристичному центрі міста «розумні 
лавки» із фотовольтаїкою, Wi-Fi та 
інформаційним табло, де містяни 
та гості зможуть ознайомитися із 
корисними порадами щодо покра-
щення стану  енергоефективності 
у їхніх домівках, а також досягнен-
нями Чорткова у цій царині. 

   Такі «розумні лавки» стануть ко-
рисні як для місцевих жителів, так 
і для туристів, студентів, оскільки 
центральна площа є публічним 
простором, де проходить активне 
соціальне життя. 

  Впроваджуючи цей проект, 
міська влада, що взяла на себе 
зобов’язання зменшити викиди 
парникових газів та поширювати 
використання поновлюваних дже-
рел енергії, зможе популяризувати 
серед місцевого населення можли-
вості альтернативних видів палива 
та доступних програм стимулю-
вання ощадного використання 
паливно-енергетичних ресурсів.

   На реалізацію своїх планів в 
рамках проекту «Енергоефективне 
управління в Україні», переможець 
отримає від розпорядника коштів 
– Асоціації «Енергоефективні мі-
ста України» – грант у розмірі 2000 
євро, а ГО «Ініціатива» надасть 
своє співфінансування у розмірі 
300 євро. Всі роботи в рамках цьо-
го проекту повинні завершитися 
до 30 вересня 2018 року.

тора на підставі заяви одного з 
батьків або осіб, які їх замінюють, 
а також свідоцтва про народження 
дитини (копії), медичної довідки 
встановленого зразка документа.

   До 5-их класів школи-інтернату 
спортивного профілю навчання 
зараховуватимуться учні, які за-
кінчили 4-й клас початкової шко-
ли та пройшли конкурсний відбір 
відповідно до Правил прийому, 
затверджених Міністерством осві-
ти і науки України. 

(продовження зі ст. № 1)
 
   Відповідно до загальних поло-
жень Статуту основними струк-
турними підрозділами цього 
закладу освіти стане: початкова 
школа (заклад освіти I ступеня); 
школа-інтернат спортивного 
профілю (заклад спеціалізованої 
освіти II-III ступенів спортивного 
профілю із специфічними умова-
ми навчання).

Володимир Шматько: 

  “Оскільки згідно з Законом 
України «Про загальну середню 
освіту» усі заклади інтернат-
ного типу підлягають реорга-
нізації, то реорганізація шко-
ли-інтернату у спеціалізовану 
школу-інтернат спортивного 
профілю є хорошою можливіс-
тю для учнів цього навчально-
го закладу не лише здобувати 
обов’язкову середню освіту, а й 
займатися волейболом, баскет-
болом, футболом, фрі-файтом, 
а, при потребі, ще й проживати 
у гуртожитку. Для здібних дітей 
— це чудова нагода розвивати 
свої спортивні таланти”.

   Як зазначила начальник управ-
ління освіти, молоді та спорту 
Людмила Поліщук,- головною 
метою закладу є забезпечення 
реалізації права громадян на здо-
буття повної загальної середньої 
освіти, розвиток спортивних 
здібностей та обдарувань дітей, 
організація інтенсивного та ви-

сокоефективного навчально-тре-
нувального процесу, забезпечення 
участі учнів у змаганнях, ство-
рення для них сприятливих умов 
для поєднання інтенсивних тре-
нувань з навчанням, відпочин-
ком, відновленням сил і енергії.

    У закладі освіти планують 
розвивати власну соціальну базу: 
мережу спортивно-оздоровчих, 
профілактичних і культурних під-
розділів. 

   Функціонуватимуть методичні 
об’єднання вчителів, діятиме пси-
хологічна та соціальна служба.
З метою збереження здоров’я уч-
нів в умовах інтенсивної спортив-
но-тренувальної діяльності медич-
ний персонал закладу постійно 
здійснюватиме медичний нагляд за 
станом їх здоров’я.

   Зарахування учнів до початкової 
школи цього закладу освіти здійс-
нюватиметься за наказом дирек-

   За наявності вільних місць може 
проводитись додатковий набір.
Навчальні заняття розпочинати-
муться 1 вересня у День знань і 
закінчуватимуться не пізніше 1 
липня наступного року, що зумов-
люватиметься виконанням на-
вчальних програм.

грошова допомога на облашту-
вання газового або електричного 
індивідуального опалення та на 
придбання побутових електро-
обігрівачів громадянам міста, 
будинки, яких будуть у 2018 році 
відключені від центрального 
теплопостачання, які не мають 
заборгованості по оплаті за 
теплопостачання, квартирній 
платі та інших комунальних 
послугах.

У наданні цільової грошової до-
помоги на облаштування індиві-
дуального опалення може бути 
відмовлено, або вона може бути 
суттєво зменшена, якщо у складі 
сім’ї є особи працездатного віку, 
які не працюють, не вчаться, не 
перебувають на обліку у Чорт-
ківському районному центрі 
зайнятості або розмір їх доходів 
перевищує прожитковий мінімум 
на кожного члена сім’ї».

   Мешканці будинків, котрі все ще 
підключені до мереж централь-
ного теплопостачання (таких у 
Чорткові залишилося 8) та хочуть 
встановити індивідуальне джере-
ло опалення, можуть звертатися 
із колективними зверненнями до 
відділу ЖКГ, благоустрою та інф-
раструктури міської ради. 

   Не варто сподіватися на субсидії. 
Як показує час, відшкодування ви-
трат на оплату житлово-комуналь-
них послуг зменшується з кожним 
роком.
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  У Чорткові вже вдруге пройшли Дні Сталої Енергії Медичне обладнання – 
за благодійні кошти
   За ініціативи Центра соціальних 
служб для дітей, сім’ї та молоді 
Чортківської міської ради прове-
дено благодійну акцію «Дорогою 
добра і милосердя».

  Спільними зусиллями у підсумку 
проведення акції «Дорогою добра і 
милосердя» було зібрано 
17 тис. 039 грн.

   На ці кошти закупили необхідне 
медичне обладнання для дитячого 
відділення Чортківської ЦРКЛ, а 
саме: пульсоксиметр Biomed, від-
смоктувач Biomed, небулайзер 
LD-210 С та інші необхідні прила-
ди.

    Директор Центру соціальних 
служб для дітей, сім’ї та молоді 
Чортківської міської ради Рус-
лан Пліщук передав медичне 
обладнання завідувачу дитячого 
відділення Чортківської ЦРКЛ 
Наталії Гладкій.
 
   Збір коштів для придбання цих 
медичних приладів проходив з 16 
по 29 квітня п. р. Зокрема, в за-
кладах освіти, культури, торгівлі, 
а також під час проведення різ-
номанітних масових заходів були 
встановлені скриньки для грошей.

   У рамках цієї акції також відбув-
ся благодійний концерт в при-
міщенні Чортківської музичної 
школи за участі її викладачів та 
вихованців.

   До акції долучився і Чортків-
ський районний комунальний 
будинок культури ім.К.Рубчакової.

   Проведення такої акції, вкотре 
показало бажання і готовність 
жителів нашого міста допомага-
ти. Такі заходи об’єднують людей, 
наповнюють їх серця добротою та 
турботою про інших.

   Організатори благодійної ак-
ції висловлюють слова глибокої 
вдячності усім, хто долучився до 
цієї важливої благородної справи 
- допомоги дітям задля їх  здоров’я 
і щастя.

   (продовження зі ст. № 2)

   Подякувавши за подарунок, 
міський голова 
Володимир Шматько запросив 
до слова та модерації заходу 
керівника проектів та программ 
Асоціації «Енергоефективні міста 
України» (м. Львів) Андрія Кир-
чіва.

    «Ми дуже багато часу згаяли на 
те, що були дешеві енергоносії й 
ніхто на цьому не наголошував та 
не замислювався. Тому ті, хто це 
збагнув і вже до цього зараз готу-
ється – він є серед лідерів. Мені 
надзвичайно приємно бувати у 
вашому місті, бо Чортків є надзви-
чайно активним учасником Угоди 
мерів, активним членом Асоціації 
«Енергоефективні міста України». 
В Асоціації, котра нині  об’єднує 
понад 80 міст України, Чортків є в 
десятці   найактивніших. Величез-
на заслуга в цьому і мера, і коман-
ди, які прагнуть щось змінювати. 
Дивлячись на программу сьо-
годнішнього заходу – Чортків, на 
мою думку, дуже глибоко збагнув 
тему самої Угоди мерів – думати 
глобально, діяти –  локально. 

    Програма побудована на таких 
аспектах, котрі  нас в певній мірі 
цікавлять, зачіпають, хвилюють і 
наштовхують на багато роздумів.

    У першу чергу – це панельна 
дискусія за темою: «Впровадження 
відновлювальних джерел енергії», 
друга панельна дискусія стосується  
ЕСКО механізму, який насправді 
вже діє в Україні, маємо Закон, 
котрий визначає його роботу, тим 
не менше, він якось пробуксовує, 
не має в достатній кількості цих 
контрактів в Україні. 

    І, нарешті, я вважаю основна для 
цієї конференції локальна дія, що 
зосереджена в третій панельній 
дискусії, де є обговорення Плану 
дій сталого енергетичного розвит-
ку і клімату міста Чорткова до 2030 
року»,- відзначив Андрій Кирчів 
та запросив до презентацій учас-
ників панельних дискусій.

   Присутні у залі слухали механіз-
ми і засоби впровадження від-
новлювальних джерел енергії від 

представників ФОП по встанов-
ленню сонячних електростанцій в 
місті Чорткові Андрія Протокови-
ла, «Ощадбанку» – Віктора Пиня-
ка, в.о. начальника відділу палив-
но-енергетичного комплексу та 
енергозбереження облдержадміні-
страції Михайла Геренка, радника 
міського голови м. Кам’янець-По-
дільського Володимира  Хмелюка, 
представника ЕкоКлубу м. Рівне 
Наталію Холодову, керівника 
проекту альтернативної вітрової 
енергетики в м. Зборові Нестора 
Синицю.

   У другій панельній дискусії 
“Енергосервіс в бюджетній сфері: 
досвід фінансування ЕСКО-про-
ектів у бюджетній сфері, заходи 
та економія для громади міста і 
бюджету» взяли участь проектний 
менеджер програми розвитку 
ООН в Україні (м. Київ) Сергій 
Варга, директор Відокремленого 
підрозділу «Київський обласний 
експертний центр енергоефек-
тивності» ДП «Київоблбудінвест» 
(досвід  ЕСКО у Київській області) 
Людмила Синецька,  директор ТОВ 
«Український енергетичний траст» 
(м. Полтава) Роман Широких, ди-

ректор ТОВ «ЕСКО ЮА» (м. Київ) 
Андрій Чубатенко.
     
    Наступна панельна дискусія – 
«Оцінка та реалізація Плану дій 
сталого енергетичного розвитку 
і клімату міста Чорткова до 2030 
року». 

    ЇЇ учасниками стали директор 
у Західноукраїнському регіональ-
ному навчальному центрі Віталій 
Лесюк, консультант ICconsulenten 
проекту «Заходи з енергоефектив-
ності в місті Чорткові» по кредит-
ному проекту спільно із Північною 
Екологічною Фінансовою Корпо-
рацією (НЕФКО) Павло Новак, 
депутат міської ради Зоряна Лесей-
ко, керівник проектів та програм 
Асоціації «Енергоефективні міста 
України» Андрій Кирчів. 
 
   Приємним сюрпризом від міської 
влади став розіграш методом 
жеребкування 5 грошових серти-
фікатів на суму 20 тис. грн. на 
проведення енергозберігаючих 
заходів в ОСББ та 5 грошових 
сертифікатів на суму 10 тис. грн. 
у навчальних закладах міста.  

   Щасливими володарями цих 
коштів стали ряд ОСББ, а та-
кож садочок № 1, Палац дітей та 
юнацтва, гімназія ім. М. Шашке-
вича, ЗОШ № 6, № 7.

   Паралельно впродовж дня три-
вала виставка енергозберігаючого 
обладнання – екскурсія енергозбе-
рігаючим містечком від ГО «Бюро 
розвитку, інновацій та технологій 
(м. Івано-Франківськ).

    У міській раді національний 
консультант напрямку EMIS Ігор 
Черкашин провів семінар для за-
відувачів господарств бюджетних 
установ міста за темою: «Засоби 
економії паливно-енергетичних 
ресурсів». За економію та ощад-
ливе споживання енергоносіїв 
відзначені ДНЗ № 7 та ЗОШ № 7.

   Спікер Віталій Гураш, представ-
ник ГО «Велоклуб Каденс» провів 
тренінг для школярів «Правила 
дорожнього руху на велосипедах». 
Подарунком учасникам тренінгу 
від міської ради стали книж-
ки-пам’ятки правил дорожнього 
руху на велосипедах.  

    Велоквест для школярів (6 
команд по 4 дитини) реалізовано 
за допомогою представника ГО 
«Зелений світ» Олексія Гуски. 

   Від імені міської ради головний 
спеціаліст відділу муніципального 
розвитку, інновацій та енергоефек-
тивності Ірина Шаровська вручила 
переможцям й учасникам змагань 
подарунки – шоломи, захист на 
коліна й лікті та сувеніри.

   Завершився перший день прове-
дення Днів Сталої Енергії вручен-
ням міським головою Володими-
ром Шматьком подарунків гостям 
– учасникам панельних дискусій та 
екскурсією містом.

   Також усі охочі змогли перегля-
нути фільм на екотематику «Дім: 
Побачення з планетою», що транс-
лювався на екрані, встановленому 
на площі Героїв Євромайдану.

    Усім цим заходам передувала 
активна інформаційна кампанія 
для населення, проведена відділом 
муніципального розвитку, інно-
вацій та енергоефективності 
міської ради. 


