Протокол
III сесії Самбірської районної ради
VII скликання
25.02.2016р.
10.00 год.
Зареєстровано: 32 депутати.
Президія сесії:
Кімак В.В. ― голова Самбірської районної ради;
Фрей М.М. – голова Самбірської районної державної адміністрації, депутат
районної ради.
Присутні:
Депутат обласної ради, сільські голови району, керівники
правоохоронних і контролюючих органів, бюджетних установ і організацій
району.
Веде сесію голова районної ради – Кімак В.В.
Депутатами одноголосно прийнято рішення про відкриття засідання
III сесії Самбірської районної ради.
(Звучить Державний Гімн України)
Кімак В.В.: привітав з уродинами депутатів районної ради, які
народилися в лютому.
Вручив медаль від УПЦ КП «За жертовність і любов до України»
депутату районної ради Петру Качинському. Така нагорода ще є для нашого
активіста, який співпрацював з районним штабом національного спротиву,
був заступником 12-ї сотні - Павла Андрущенка. Він зараз перебуває на
службі в Збройних Силах України. Передамо йому, коли він приїде.
У відповідності до Регламенту, запропонував обрати лічильну комісію.
Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Бобровський І.М.,
Герман П.М., Гошман І.І. (одноголосно).
Кімак В.В.: зачитав повідомлення від фракції партії «УКРАЇНСЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» про внесення зміни у склад президії
Самбірської районної ради у зв’язку з тим, що головою фракції обрано
Мороза Володимира Григоровича.
Василенко Ю.Ю.: зачитав депутатський запит про заслухання на
другому пленарному засіданні інформації керівника Самбірського УЕГГ по
питанню правильності сплати коштів за користування газом при наявності
субсидій і при їх відсутності.
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Кімак В.В.: на наступне засідання
запросимо
керівника
газового господарства для того, щоб отримати інформацію, відповідні
роз’яснення, не як питання порядку денного, а як заслухання інформації.
Будемо практикувати проведення президій районної ради не тільки в
рамках підготовки до сесії, а щомісячно.
Кімак В.В.: поставив на голосування підтримку депутатського запиту
Василенка Ю.Ю.
Результати голосування: За – 30. Проти – немає. Утрималось – немає.
Василенко Ю.Ю.: зачитав депутатський запит про заслухання на
другому пленарному засіданні інформації керівництва Самбірського лісгоспу
щодо надання в оренду лісових масивів, отримання орендної плати, вирубки
лісу, площі висадженого лісу та співпраці з органами внутрішніх справ щодо
недопущення незаконної вирубки лісу.
Кімак В.В.: поставив на голосування підтримку депутатського запиту
Василенка Ю.Ю.
Результати голосування: За – 30. Проти – немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: про порядок денний III сесії Самбірської районної ради
(додається).
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про порядок
денний III сесії Самбірської районної ради» за основу.
Результати голосування: За – 30. Проти – немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: включити в порядок денний питання «Про Програму
поліпшення сервісу обслуговування платників податків».
Поставив пропозицію на голосування.
Результати голосування: За – 30. Проти – немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про порядок денний III
сесії Самбірської районної ради» в цілому.
Результати голосування: За – 30. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про порядок денний III сесії
Самбірської районної ради».
Слухали: голову постійної комісії з питань депутатської діяльності,
етики, регламенту, законності, місцевого самоврядування, адміністративнотериторіального устрою, децентралізації та військових проблем Пиртика І.М.
«Про внесення змін до Регламенту Самбірської районної ради VII скликання».
Пропонується внести зміни до статті 34 Регламенту Самбірської
районної ради: доповнити її пунктом 34.4 «Рішення з процедурних питань не
вимагають поіменного голосування». Статтю 36 Регламенту викласти в
наступній редакції: 36.1 «Для прийняття рішень на пленарних засіданнях Ради
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проводиться поіменне голосування. Результати поіменного голосування
встановлюються лічильною комісією, за списком обраних депутатів,
підготовленим виконавчим апаратом ради. Після підрахунку голосів голова
лічильної комісії підписує результати голосування і вони долучаються до
протоколу сесії ради».
36.2. «Результати поіменного голосування відразу після закриття
пленарного засідання передаються виконавчому апарату ради і в цей же день
підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті ради та
наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації».
Кімак В.В.: на даний час сайт районної ради перебуває на
реконструкції.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до Регламенту Самбірської районної ради VII скликання» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 30. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Регламенту
Самбірської районної ради VII скликання».
Слухали: Пиртика І.М. «Про делегування повноважень районній
державній адміністрації».
Зачитав проект рішення.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про делегування
повноважень районній державній адміністрації» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 30. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення
районній державній адміністрації».

«Про

делегування

Слухали: Пиртика І.М. «Про затвердження
виконавчий апарат Самбірської районної ради».

повноважень

Положення

про

Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Положення про виконавчий апарат Самбірської районної ради»
за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 30. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Положення про
виконавчий апарат Самбірської районної ради».
Слухали: Пиртика І.М. «Про затвердження Положення про електронні
петиції до Самбірської районної ради».
Минулого року були прийняті зміни до Закону «Про звернення
громадян». Передбачено, що громадяни можуть звертатися до органів
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державної
влади,
місцевого самоврядування шляхом електронних
петицій, тобто через Інтернет.
Для розгляду електронної петиції необхідно зібрати не менше 150
підписів протягом 90 календарних днів з моменту реєстрації даної петиції.
Зачитав проект рішення.
Кімак В.В.: щодо створення сервісу електронних петицій.
Пиртик І.М.: включити в проект рішення п.2 «Рекомендувати головам
місцевих рад району створити веб - сторінки рад, на яких розмістити розділ
«Електронна петиція».
Струк Т.М.: як часто можна звертатися по одному тому самому
питанню протягом року.
Пиртик І.М.: таке не передбачено. Якщо питання буде порушуватися
ще раз, а воно вже розглянуто, або відхилено, то звичайно воно не буде
виноситися. В Положенні передбачено процедуру.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення (з доповненням
Пиртика І.М.) «Про затвердження Положення про електронні петиції до
Самбірської районної ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Положення про
електронні петиції до Самбірської районної ради».
Слухали: Пиртика І.М. «Про затвердження складу комісії з
формування списку народних засідателів Самбірського міськрайонного суду».
Зачитав склад комісії з формування списку народних засідателів
Самбірського міськрайонного суду Львівської області.
Кімак В.В.: на другому засіданні затвердимо список народних
засідателів.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження складу комісії з формування списку народних засідателів
Самбірського міськрайонного суду» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження складу комісії з
формування списку народних засідателів Самбірського міськрайонного суду».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до складу президії
Самбірської районної ради».
Виключити зі складу президії колишнього голову районної державної
адміністрації Домчала О.І.
Пропозиція від фракції партії «УКРОП» включити до складу президії
Мороза В.Г. як голову фракції, а виключити Сніч І.О.
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
внесення змін до складу президії Самбірської районної ради» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до складу президії
Самбірської районної ради».
Слухали: голову постійної комісії з питань охорони здоров’я,
материнства, праці, соціального захисту населення та соціальної підтримки
учасників АТО і їх сімей Марчука Б.А. «Про призначення головного лікаря
КП Самбірська районна лікарня «Хоспіс»».
Зачитав проект рішення.
Призначити Струка Т.М. головним лікарем КП Самбірська районна
лікарня «Хоспіс» з 01.04.2016р.
Кімак В.В.: щодо підготовки проектів, програми підтримки хоспісної
допомоги.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
призначення головного лікаря КП Самбірська районна лікарня «Хоспіс»» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 30. Проти - немає. Утрималось – 1.
Вирішили: прийняти рішення «Про призначення головного лікаря КП
Самбірська районна лікарня «Хоспіс»».
Слухали: Марчука Б.А. «Про внесення змін до рішення Самбірської
районної ради від 23.12.2015 року № 29 «Про створення комунального
підприємства Самбірська районна лікарня «Хоспіс»».
Зачитав проект рішення.
Тарас Миронович підписав лист, що він при реформуванні
Дублянської і Ралівської лікарні частину вивільнених працівників по
можливості працевлаштує.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до рішення Самбірської районної ради від 23.12.2015 року № 29 «Про
створення комунального підприємства Самбірська районна лікарня «Хоспіс»»
за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення
Самбірської районної ради від 23.12.2015 року № 29 «Про створення
комунального підприємства Самбірська районна лікарня «Хоспіс»».
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Слухали:
начальника фінансового управління районної
державної адміністрації Парпієву О.П. «Про внесення змін до бюджетних
призначень районного бюджету Самбірського району на 2015 рік».
Згідно вимог пункту 8 статті 23 Бюджетного кодексу всі зміни, які
вносяться до показників районного бюджету повинні бути затверджені сесією
районної ради. Так як 23 грудня 2015 року відбулася сесія районної ради і
відповідно було прийнято рішення № 34 «Про внесення змін до рішення
Самбірської районної ради від 23.01.2015 року № 486 «Про районний бюджет
Самбірського району на 2015 рік», яким були затвердженні зміни по 22 грудня
2015 року. В період з 23 грудня по 31 грудня 2015 року вносилися зміни до
показників бюджету району на підставі розпоряджень голови обласної
державної адміністрації, рішення сесії обласної ради і відповідно були
прийняті розпорядження голови Самбірської районної державної
адміністрації. Всі зміни до бюджету були прийняті і внесені. Потрібно
затвердити ті зміни, які були внесені згідно розпоряджень голови
райдержадміністрації за період з 23 грудня по 31 грудня 2015 року.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до бюджетних призначень районного бюджету Самбірського району на
2015 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до бюджетних
призначень районного бюджету Самбірського району на 2015 рік».
Слухали: Парпієву О.П. «Про затвердження звіту про виконання
районного бюджету Самбірського району за 2015 рік» (додається).
Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України річний звіт про
виконання місцевого (районного) бюджету подається до відповідної місцевої
ради місцевою державною адміністрацією у двомісячний строк після
завершення відповідного бюджетного періоду.
З районного бюджету утримується 167 установ із загальною
чисельністю 4087 штатних одиниць. Найбільше видатки складають на оплату
праці з нарахуваннями (більше 80 відсотків).
В 2015 році для Самбірського району додатково було виділено
фінансовий ресурс на оплату праці бюджетних установ району на суму
34.6 млн. грн. Одержано та освоєно субвенцію з державного бюджету на
соціально-економічний розвиток окремих територій в сумі 14.5 млн. грн. на
капітальні видатки.
Пропонується затвердити річний звіт про виконання районного
бюджету по доходах в загальній сумі 391304.4 тис. грн., по видатках
391033.8 тис. грн.
Кімак В.В.: щодо дефіциту бюджету.
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Василенко
паливо.

Ю.Ю.:

скільки коштів було потрачено на тверде

Парпієва О.П.: окремі бюджетні установи користуються твердим
паливом.
Кімак В.В.: минулого року в районі було запроваджено багато
енергозберігаючих заходів. Були проекти по заміні котлів і модернізації
котелень.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження звіту про виконання районного бюджету Самбірського району
за 2015 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 30. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження звіту про виконання
районного бюджету Самбірського району за 2015 рік».
Слухали: заступника голови постійної комісії з питань бюджету,
соціально–економічного
розвитку,
підприємництва
та
інвестицій
Германа П.М. «Про внесення змін до рішення Самбірської районної ради від
29.12.2015 року № 40 «Про районний бюджет Самбірського району на 2016
рік».
Зачитав проект рішення та додаток до рішення №1 «Розподіл вільного
залишку бюджетних коштів районного бюджету на реалізацію місцевих
програм».
Кімак В.В.: вчора на нараді голів фракцій узгодили рішення зняти
50 тис. грн. з Програми «Шкільний автобус» і перекинути на дофінансування
редакції газети «Голос Самбірщини». В кошторисі відділу освіти є
заплановані видатки на ремонт шкільних автобусів. Було 13 шкільних
автобусів, залишилося 5 в необ’єднаних громадах. Подали пропозиції на 4
«Школярики».
З нерозподіленого залишку коштів на фінансування капітальних
видатків зняти 10 тис. грн. і додати на придбання путівок для ліквідаторів
аварії на ЧАЕС.
За рахунок Програми забезпечення житлом дітей - сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування у Самбірському районі кожного року
купуємо один будинок для дітей–сиріт. Цього року плануємо купити будинок
для чотирьох дітей–сиріт з Кружик. Закладаємо по 120 тис. грн. ми і
Новокалинівська міська рада і 360 тис. грн. додає обласний бюджет.
Щодо Програми підтримки органів виконавчої влади. Є звернення від
військового комісаріату про підтримку їх заходів в плані мобілізації.
Військовий комісар просить 20 тис. грн.
Щодо програми фінансової підтримки розвитку молочного скотарства
в Самбірському районі. Виділяємо 100 тис. грн.
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Щодо
Програми
району. Заклали 10 тис. грн.

схеми планування території

Самбірського

Сенейко Б.М.: спочатку розглянути програми, а потім затвердити дане
рішення.
Кімак В.В.: 4 млн. грн. розподіляємо на місцеві програми. Програма –
це не сума грошей, а механізм на що і як ті гроші будуть витрачатися. Так
робили кожного року.
Пиртик І.М.: щодо затвердження програм.
Кімак В.В.: спочатку затверджується бюджет, визначаються суми під
програми, а потім затверджуються самі програми. Так роблять всі міські,
районні і обласні ради.
Марчук Б.А.: підтримати розподіл коштів по програмах.
Кімак В.В.: щодо скерування вільного залишку на зарплату і
енергоносії бюджетним установам.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до рішення Самбірської районної ради від 29.12.2015 року № 40 «Про
районний бюджет Самбірського району на 2016 рік» зі змінами за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 30. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення
Самбірської районної ради від 29.12.2015 року № 40 «Про районний бюджет
Самбірського району на 2016 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми надання адресної
грошової допомоги учасникам бойових дій УПА».
Виплата щомісячної адресної грошової допомоги учасникам бойових
дій УПА у сумі 200 грн. В реєстрі є 37 учасників бойових дій УПА. Сума
виділена на Програму 90200 грн.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми надання адресної грошової допомоги учасникам
бойових дій УПА» за основу і в цілому.
Результати голосування: За - 30. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми надання
адресної грошової допомоги учасникам бойових дій УПА».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми надання
щомісячної адресної грошової допомоги вдовам політв’язнів».
Надаємо 100 грн. щомісяця вдовам політв’язнів (41 особа). Сума
виділена на Програму 49970 грн.
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми надання щомісячної адресної грошової допомоги
вдовам політв’язнів» за основу і в цілому.
Результати голосування: За - 30. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми надання
щомісячної адресної грошової допомоги вдовам політв’язнів».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження програми «Депутатський
фонд» на 2016 рік».
Депутатський фонд кожного депутата - 4000 грн. Резервний фонд
голови районної ради 56 тис. грн.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження програми «Депутатський фонд» на 2016 рік» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За - 30. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення
«Депутатський фонд» на 2016 рік».

«Про

затвердження

програми

Слухали:
Германа
П.М.
«Про
затвердження
Програми
співфінансування мікропроектів місцевого розвитку у Самбірському районі на
2016 рік».
Ця Програма в нас йде з 2010 року. Приймається для того, щоб
допомогти нашим громадам, ініціативним групам і громадським організаціям
реалізувати свої мікропроекти, вирішити свої проблеми, які в них виникають
на місцевому рівні за допомогою залучення інших додаткових ресурсів, які
сьогодні надає Львівська обласна рада, державні фонди на конкурсній основі.
З цієї Програми можемо дофінансовувати міжнародні проекти.
Співфінансування проектів з районного бюджету може складати не
більше 40 відсотків загальної вартості проекту. Сума коштів з районного
бюджету не може перевищувати 50 тис. грн. Внесок територіальної громади 5
відсотків від кошторису проекту.
Підтримати Програму в розмірі 900 тис. грн. Минулого року ми
закладали 500 тис. грн. і це дозволило нам виконати проектів на більше, ніж
3 млн. грн.
Кімак В.В.: щодо участі в Програмі. Рішення про виділення
співфінансування в рамках цієї Програми буде здійснювати Форум місцевого
розвитку, який ми утворили на сесії районної ради.
Бобровський І.М.: в 2015 році було 30 мікропроектів. Чи всі проекти
були завершені і яке було співфінансування.
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Герман П.М.: в районній раді такої офіційної статистики не ведемо.
Якщо потрібно подайте запит, ми інформацію підготуємо. Ми підтримуємо
виключно мікропроекти, які вже є затвердженні і пройшли конкурс.
Бобровський І.М.: щодо вибору підрядників для проведення робіт.
Герман П.М.: заявник згідно конкурсу, який він виграє в області,
проводить відбір підрядної організації, яка здійснює роботи на об’єкті.
Бобровський І.М.: пропоную створити комісію чи якусь ревізійну
групу, щоб ми проаналізували ефективність виділення коштів. Щодо різниці
вартості робіт підрядних організацій.
Фрей М.М.: раніше оголошувався тендер, з минулого року до
200 тис. грн. тендеру не треба. Замовник вибирав собі підрядника. На цей рік
адміністрація ставить умову – виконавцем робіт буде тільки та підрядна
організація, яка зареєстрована в Самбірському районі.
Кімак В.В.: кожен проект має проектно-кошторисну документацію, є
експертиза. Відповідальність за вибір підрядника несуть самі громади, тому
що вони збирають живі кошти і вони самі повинні контролювати роботи.
Герман П.М.: до 1 лютого наступного року всі заявники, згідно
Програми обласного конкурсу, повинні прозвітувати до Львівської обласної
ради про виконання своїх мікропроектів. Заявники несуть відповідальність за
виконання робіт. Кошти районного бюджету не можуть піти доки не буде
актів виконаних робіт.
Пиртик І.М.: щодо вибору підрядників по виконанню робіт.
Кімак В.В.: ми своїм рішенням можемо здорожчити ці роботи.
Струк Т.М.: щодо фінансування проектів. Звернутися листом до
обласної ради про зміну напрямків і більший перелік об’єктів, які можна
фінансувати за рахунок проектів.
Герман П.М.: щодо фінансування проектів та зміни пріоритетів.
Кімак В.В.: щодо вивчення ситуації по різниці вартості робіт підрядних
організацій.
Бобровський І.М.: оформлю як депутатський запит щодо перевірки
ефективності використання бюджетних коштів під час реконструкції
приміщення Народного дому в селі Погірці Самбірського району.
Кімак В.В.: щодо визначення підрядників цього року.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми співфінансування мікропроектів місцевого розвитку у
Самбірському районі на 2016 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За - 31. Проти – немає. Утрималось – немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про
затвердження
Програми
співфінансування мікропроектів місцевого розвитку у Самбірському районі на
2016 рік».
Кімак В.В.: поставив на голосування підтримку депутатського запиту
Бобровського І.М. щодо перевірки ефективності використання бюджетних
коштів під час реконструкції приміщення Народного дому в селі Погірці
Самбірського району.
Результати голосування: За - 31. Проти – немає. Утрималось – немає.
Слухали: заступника начальника управління соціального захисту
населення Самбірської райдержадміністрації Ліпецьку М.Й. «Про
затвердження Програми «Мобільний соціальний офіс» на 2016-2018 роки».
Програма розрахована на зменшення витрат соціально-незахищених
верств населення. Щоб мобільні групи могли виїжджати в населенні пункти
району для оформлення всіх видів державної допомоги, компенсацій, пільг,
субсидій, пенсій. Сума коштів на Програму в 2016 році 50 тис. грн.
Кімак В.В.: щодо роботи управління соціального захисту населення.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми «Мобільний соціальний офіс» на 2016-2018 роки» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За - 30. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження
«Мобільний соціальний офіс» на 2016-2018 роки».

Програми

Слухали: Ліпецьку М.Й. «Про Програму надання пільг окремим
категоріям громадян з послуг зв’язку на 2016 рік».
Програма розроблена з метою погашення заборгованості за надані
пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку в грудні 2015 року,через
відсутність у Державному бюджеті на 2016 рік субвенції, спрямованої
місцевим бюджетам на відшкодування пільг за надані послуги.
Це заборгованість Укртелекому 2720 грн.
Кімак В.В.: це ветерани війни - 50 відсотків; ветерани військової
служби - 50 відсотків; громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС –
50 відсотків; багатодітні сім’ї - 50 відсотків.
Ліпецька М.Й.: з 1 січня така послуга надаватись не буде у зв’язку з
відсутністю коштів.
Кімак В.В.: сума коштів на Програму 2720 грн.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку на 2016 рік» за
основу і в цілому.
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Результати голосування: За - 30. Проти – немає. Утрималось –
немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму надання пільг окремим
категоріям громадян з послуг зв’язку на 2016 рік».
Слухали: Ліпецьку М.Й. «Про затвердження Комплексної програми
соціальної підтримки незахищених верств населення Самбірського району на
2016 – 2018 роки».
Це придбання путівок для осіб, що постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи (30 тис. грн.), надання одноразової допомоги
інвалідам - чорнобильцям, дітям-інвалідам, дітям сиротам, які мають статус
потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи (14.4 тис.грн.), матеріальна
допомога членам УТОС (12.5 тис. грн.), матеріальна допомога членам УТОГ
(12.5 тис. грн.), соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей – інвалідів з
діагнозом ДЦП І група та мікроенцефалія (40.0 тис. грн.), одноразова грошова
допомога сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій, інвалідів війни,
важкохворих воїнів-афганців (5 тис. грн.).
Кімак В.В.: виділяємо на Програму 124.4 тис. грн.
Бобровський І.М.: у зв’язку з 30–ю річницею Чорнобильської трагедії
дати одноразову матеріальну допомогу особам, що постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи. Дати по 1000 грн.
Марчук Б.А.: на президії погодили розподіл коштів.
Кімак В.В.: голова асоціації просив додати 10 тис. грн. ми додали.
Фрей М.М.: питання узгоджене з асоціацією.
Кімак В.В.: можна скористатися Програмою «Депутатський фонд».
Ліпецька М.Й.: всі цифри узгоджуємо з асоціацією Чорнобильців.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Комплексної програми соціальної підтримки незахищених
верств населення Самбірського району на 2016 – 2018 роки» за основу.
Результати голосування: одноголосно.
Бобровський І.М.: дати чорнобильцям по 1000 грн. одноразової
матеріальної допомоги. Кошти зняти з нерозподіленого залишку коштів. Є 31
людина I група інвалідності. Додати до придбання путівок.
Виплата матеріальної допомоги для ліквідаторів аварії на ЧАЕС – є
14.4 тис. грн. додати 31 тис. грн.
Ліпецька М.Й.: там є по 200 грн. на кожного чорнобильця.
Кімак В.В.: кожного року виплачується така допомога.
Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію Бобровського І.М.
Результати голосування: пропозиція не підтримана.
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Кімак В.В.: поставив на голосування
рішення
«Про
затвердження Комплексної програми соціальної підтримки незахищених
верств населення Самбірського району на 2016 – 2018 роки» в цілому.
Результати голосування: За - 30. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Комплексної
програми соціальної підтримки незахищених верств населення Самбірського
району на 2016 – 2018 роки».
Кімак В.В.: по Регламенту в нас передбачена перерва.
Струк Т.М.: пропозиція продовжити сесію до першої години.
Кімак В.В.: поставив пропозицію на голосування.
Результати голосування: одноголосно.
Слухали: головного лікаря Самбірської ЦРЛ Скірина С.І. «Про
програму розвитку галузі охорони здоров’я Самбірщини на 2016-2018 роки».
Самбірська ЦРЛ була профінансована в минулому році на
32168 тис. грн., Рудківська лікарня на 10314 тис. грн., Дублянська лікарня 1.5
млн. грн., Самбірська дитяча лікарня 12711 тис. грн., Самбірська інфекційна
лікарня 3625 тис. грн., стоматологічна поліклініка 2219 тис. грн., Ралівська
дільнична лікарня 2341 тис. грн., Бісковицька дільнична лікарня 1867 тис. грн.
Пропонується створити на базі пульмонологічного відділення
с.Городище КП Самбірської районної лікарні «Хоспіс» на 30 ліжок. Розпочато
реорганізацію Ралівської лікарні в поліклініку ЗПСМ з денним стаціонаром на
20 ліжок. Планується реорганізувати Бісковицьку лікарню в амбулаторію
ЗПСМ з денним стаціонаром на 20 ліжок. На базі ФАПів с. Викоти і
с. Кульчиці планується створення амбулаторій ЗПСМ. Дублянська лікарня
буде реорганізована в Дублянську лікарню відновної медицини на 40 ліжок і
амбулаторію ЗПСМ. Планується реорганізувати Рудківську лікарню в лікарню
планового лікування на 75 ліжок із 6 ліжками невідкладної допомоги.
Планується реорганізувати Самбірську міську дитячу лікарню у відділення
СЦРЛ. Планується перевести наркологічне відділення (20 ліжок) в КЗ ЛОР
Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер і 20 ліжок
психіатричного відділення Самбірської ЦРЛ в КЗ Львівська обласна державна
психіатрична лікарня. На протязі двох років в СЦРЛ планується скоротити до
20 ліжок.
Результати реорганізації: скорочення до 115 ліжок і економічний ефект
5-6 млн. грн.
Щодо становища в галузі медицини м. Самбора і Самбірського району.
Щодо вирішення ситуації яка склалася з вузловою лікарнею.
Василенко Ю.Ю.: щодо фінансування лікарні з міського бюджету.
Скірин С.І.: медична субвенція в районний бюджет на цей рік
22 млн. грн.
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Василенко

Ю.Ю.:

щодо передачі коштів з об’єднаних громад.

Скірин С.І.: договори підписані. Має бути медичних трансфертів від
об’єднаних громад на суму десь коло 6-7 млн. грн.
Василенко Ю.Ю.: щодо перерахунку коштів за пролікованих хворих від
Старосамбірського та Турківського районів.
Скірин С.І.: минулого року Старосамбірський район виділив всього
250 тис. грн. Було проліковано 508 чоловік на суму 1200 тис. грн.
Василенко Ю.Ю.: щодо фінансування вузлової лікарні.
Кімак В.В.: щодо ситуації яка склалася з вузловою лікарнею.
Скірин С.І.: щодо скорочення в стоматологічній поліклініці.
Струк Т.М.: щодо дитячої лікарні і поліклініки.
Скірин С.І.: рішення по дитячій лікарні і поліклініці приймає міська
рада.
Струк Т.М.: прийняти програму за основу. Питання щодо реорганізації
вивчити. Програма не є досконала до кінця. Приймати на наступному
засіданні.
Марчук Б.А.: щодо програми розвитку галузі охорони здоров’я
Самбірщини. Щодо роботи вузлової лікарні.
Кімак В.В.: щодо створення центру первинної медико-санітарної
допомоги.
Сюшко С.М.: щодо проведення реорганізації, скорочення і вивільнення
людей. Провести обговорення в громадах, узгодити з містом. Програму
доопрацювати.
Скірин С.І.: із 390 лікарів, 91 лікар на пенсії. Є лікарі і медпрацівники,
яким вже понад 70 років. Щодо працевлаштування працівників працездатного
віку.
Василенко Ю.Ю.: створити у вузловій лікарні військовий госпіталь.
Скірин С.І.: в Дублянах робимо лікарню відновної медицини.
Кімак В.В.: програма передбачає комплексне вирішення проблеми. В
нас на первинній ланці медицини бракує лікарів. В нас є брак сімейних лікарів
і мережі амбулаторій. У вторинній ланці нам потрібно проводити скорочення
людей, оптимізацію.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про програму
розвитку галузі охорони здоров’я Самбірщини на 2016-2018 роки» за основу.
Результати голосування: За - 25. Проти – немає. Утрималось – 5.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про програму розвитку
галузі охорони здоров’я Самбірщини на 2016-2018 роки» в цілому.
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Результати голосування: За - 24. Проти – 2. Утрималось – 4.
Вирішили: прийняти рішення «Про програму розвитку галузі охорони
здоров’я Самбірщини на 2016-2018 роки».
Слухали: голову постійної комісії з питань охорони здоров’я,
материнства, праці, соціального захисту населення та соціальної підтримки
учасників АТО і їх сімей Марчука Б.А. «Про затвердження Програми
невідкладної стаціонарної медичної допомоги мешканцям Самбірського
району на 2016 рік».
50 тис. грн. на закупівлю хірургічних інструментів.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
Програми невідкладної стаціонарної медичної допомоги мешканцям
Самбірського району на 2016 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 29. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми
невідкладної стаціонарної медичної допомоги мешканцям Самбірського
району на 2016 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про програму розвитку паліативної та хоспісної
допомоги на 2016 – 2020 роки».
Це механізм для того, щоб фінансувати програми по хоспісу.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про програму
розвитку паліативної та хоспісної допомоги на 2016 – 2020 роки» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про програму розвитку паліативної та
хоспісної допомоги на 2016 – 2020 роки».
Слухали: завідувача сектору з питань молоді та спорту Леська В.Б.
«Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту в
Самбірському районі на 2013 - 2017 роки».
Замінити відділ освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації на відділ освіти та сектор з питань молоді та спорту. ДЮСШ
відділу освіти районної державної адміністрації, ДЮСШ «Дністер» та ДЮСШ
«Прикарпаття» замінити на Самбірську районну ДЮСШ «Сокіл». ФСТ
«Колос» замінити на ВФСТ «Колос». Заміна назв виконавців Програми.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту в Самбірському
районі на 2013 - 2017 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 30. Проти - немає. Утрималось – 1.
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Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми
розвитку фізичної культури та спорту в Самбірському районі на 2013 - 2017
роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми висвітлення
діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в
районній газеті «Голос Самбірщини» у 2016 році».
На Програму виділили 150 тис. грн.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
Програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів
виконавчої влади в районній газеті «Голос Самбірщини» у 2016 році» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми
висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів
виконавчої влади в районній газеті «Голос Самбірщини» у 2016 році».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми висвітлення
діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої
влади редакцією Самбірського радіомовлення «Поступ» у 2016 році».
На Програму виділили 30 тис. грн.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
Програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів
державної виконавчої влади редакцією Самбірського радіомовлення «Поступ»
у 2016 році» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми
висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів
державної виконавчої влади редакцією Самбірського радіомовлення «Поступ»
у 2016 році».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми створення і
використання Самбірського районного резерву матеріально-технічних
ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків ймовірних надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру на 2016-2020 роки».
На Програму виділили 90 тис. грн. Кошти спрямовуються на придбання
пального.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
Програми створення і використання Самбірського районного резерву
матеріально-технічних ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків
ймовірних надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на
2016-2020 роки» за основу і в цілому.
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Результати голосування: За – 31. Проти-немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми створення і
використання Самбірського районного резерву матеріально-технічних
ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків ймовірних надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру на 2016-2020 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми довгострокового
тимчасового користування лісовою ділянкою для рекреаційних та культурнооздоровчих цілей на 2016 – 2020 рр.».
Кожного року платимо ДП «Самбірський лісгосп» за користування
лісовою ділянкою. Сума коштів 13009.29 грн.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
Програми довгострокового тимчасового користування лісовою ділянкою для
рекреаційних та культурно-оздоровчих цілей на 2016 – 2020 рр.» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми
довгострокового тимчасового користування лісовою ділянкою для
рекреаційних та культурно-оздоровчих цілей на 2016 – 2020 рр.».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму відшкодування відсотків за
кредитами, отриманими населенням Самбірського району на впровадження
енергозберігаючих заходів у 2016 році».
На Програму виділили 100 тис. грн.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Самбірського
району на впровадження енергозберігаючих заходів у 2016 році» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму відшкодування відсотків
за кредитами, отриманими населенням Самбірського району на впровадження
енергозберігаючих заходів у 2016 році».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму з ремонту та утримання
автомобільних доріг на території Самбірського району на 2016 рік».
Виділили 250 тис. грн. на співфінансування ремонту та утримання доріг.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму з
ремонту та утримання автомобільних доріг на території Самбірського району
на 2016 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про Програму з ремонту та
утримання автомобільних доріг на території Самбірського району на 2016
рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми відзначення в
Самбірському районі свят державного, місцевого значення, пам’ятних дат та
історичних подій у 2016 році».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
Програми відзначення в Самбірському районі свят державного, місцевого
значення, пам’ятних дат та історичних подій у 2016 році» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми
відзначення в Самбірському районі свят державного, місцевого значення,
пам’ятних дат та історичних подій у 2016 році».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму підтримки органів виконавчої
влади».
Виділили 500 тис. грн., з них 20 тис. грн. йде на мобілізаційну роботу.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
підтримки органів виконавчої влади» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму підтримки органів
виконавчої влади».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми фінансової
підтримки діяльності комунального підприємства Самбірської районної ради
«Виробничо-транспортна компанія» на 2016 - 2018 роки».
Була пропозиція постійної комісії з питань депутатської діяльності,
етики, регламенту, законності, місцевого самоврядування, адміністративнотериторіального устрою, децентралізації та військових проблем прописати
окремим пунктом: «комунальному підприємству районної ради «Виробничотранспортна компанія» перереєструватись в одному із населених пунктів
Самбірського району (в необ’єднаній громаді)».
Кімак В.В.: поставив на голосування з поправкою проект рішення «Про
затвердження Програми фінансової підтримки діяльності комунального
підприємства Самбірської районної ради «Виробничо-транспортна компанія»
на 2016 - 2018 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 28. Проти - немає. Утрималось – 3.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми фінансової
підтримки діяльності комунального підприємства Самбірської районної ради
«Виробничо-транспортна компанія» на 2016 - 2018 роки».
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Кімак В.В.: щодо питання про інформацію щодо створення робочих
місць у 2015 році та перспективи створення нових робочих місць в районі у
2016 році. Домовилися, що переносимо питання на наступне засідання.
Будемо слухати інформацію від трьох установ: департамент економіки,
управління соціального захисту і міськрайонний центр зайнятості.
Тимців І.М. директор Самбірського міськрайонного центру зайнятості:
центр зайнятості до створення робочих місць жодного відношення немає. З
2012 року тим займається управління соціального захисту.
Кімак В.В.: дати інформацію щодо стану на ринку праці.
Василенко Ю.Ю.: надати інформацію щодо працевлаштування людей.
Слухали: Кімака В.В. «Про програму фінансової підтримки розвитку
молочного скотарства в Самбірському районі Львівської області у 2016 році».
Виділяємо на програму 100 тис. грн.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про програму
фінансової підтримки розвитку молочного скотарства в Самбірському районі
Львівської області у 2016 році» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про програму фінансової підтримки
розвитку молочного скотарства в Самбірському районі Львівської області у
2016 році».
Слухали: Кімака В.В. «Про програму фінансової підтримки
товаровиробників Самбірського району для здешевлення вартості придбання
матеріально-технічних
ресурсів
на
проведення
комплексу
сільськогосподарських робіт у 2016 році».
Програма без коштів.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про програму
фінансової підтримки товаровиробників Самбірського району для
здешевлення вартості придбання матеріально-технічних ресурсів на
проведення комплексу сільськогосподарських робіт у 2016 році» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про програму фінансової підтримки
товаровиробників Самбірського району для здешевлення вартості придбання
матеріально-технічних
ресурсів
на
проведення
комплексу
сільськогосподарських робіт у 2016 році».
Слухали: Кімака В.В. «Про програму розвитку та фінансової підтримки
насінництва в Самбірському районі Львівської області у 2016 році».
Кошти на Програму поки що не виділені.
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Кімак В.В.:
поставив на голосування проект рішення «Про
програму розвитку та фінансової підтримки насінництва в Самбірському
районі Львівської області у 2016 році» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про програму розвитку та фінансової
підтримки насінництва в Самбірському районі Львівської області у 2016
році».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у
Самбірському районі на 2016 - 2018 роки».
Придбання будинку для чотирьох дітей-сиріт з Кружик. Виділяємо 120
тис. грн.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа у Самбірському районі на 2016 - 2018 роки» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у
Самбірському районі на 2016 - 2018 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про районну цільову Програму захисту
населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2016 - 2017 роки».
На Програму кошти не виділяли.
Сікора О.Ю. головний фахівець Самбірського РВ ГУ ДСНС: щодо
заходів та фінансування Програми.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про районну
цільову Програму захисту населення і території від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2016 - 2017 роки» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про районну цільову Програму захисту
населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2016 - 2017 роки».
Кімак В.В.: домовилися на робочій групі, що проводимо наступне
засідання 15-17 березня.
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II пленарне засідання
III сесії Самбірської районної ради
VII скликання
17. 03. 2016р.
10.00 год.
Зареєстровано: 32 депутати.
Президія сесії:
Кімак В.В. ― голова районної ради;
Бобак А.І. – заступник голови районної ради;
Фрей М.М. – голова Самбірської районної державної адміністрації, депутат
районної ради.
Присутні:
Депутати обласної ради, селищний, сільські голови району, керівники
правоохоронних і контролюючих органів, бюджетних установ і організацій
району.
Веде сесію голова районної ради – Кімак В.В.
Кімак В.В.: привітав Василенка Ю.Ю. з наступаючим днем народження.
Кімак В.В. – нагадав склад лічильної комісії.
Надати слово військовому комісару Бабичу С.Г.
Бабич С.Г.: про роботу сільських голів щодо ведення військового
обліку.
Станом на 15 березня із 1163 призовників, які викликали на медичний
огляд прибуло лише 285. Попередньо відібрано для відправки у війська 5
призовників. Це свідчить про те, що робота з оповіщенням призовників в
більшості органів місцевого самоврядування Самбірського району
проводиться в недостатньому рівні. Найгірший стан справ в Михайлевицькій
сільській раді – неявка сто відсотків. Подякував за роботу Новокалинівському,
Городищенському, Бісковицькому та Волебаранецькому головам.
Кімак В.В.: інформація директора ДП «Самбірський лісгосп» Яреми
Ігоря Івановича на депутатський запит Юрія Василенка (додається).
Ярема І.І.: лісгосп займає площу майже 30 тис. га. і розташований на
території п’яти районів. В Самбірському районі розташовані три лісництва:
Дубляни, Черхава і Рудки. На території Дрогобицького району – 2 лісництва,
Мостиського району – 3 лісництва, Городоцького району – Комарнівський
базовий лісорозсадник і нижній склад деревини.
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В
минулому
році
наше підприємство сплатило 7204 тис. грн.
податків, з них лісового доходу 1674 тис. грн. Щодо рубки головного
користування. Виписка лісорубних квитків проводиться тільки Львівським
обласним управлінням лісового та мисливського господарства. Потім йде
реєстрація в дозвільному центрі. Щодо рубки та лісовідновлення.
Підприємство заборгованості перед державою, місцевими бюджетами і
людьми немає. Середня заробітна плата за 2015 рік склала 4928 грн.
Щодо заборони експорту ялиці і смереки. З 2014 року по 2016 рік ми
зменшили рубки на 10 тис. кубометрів. Щодо переробки деревини. Уся
інформація, від відводу рубок до цінової політики, вся на сайті.
Василенко Ю.Ю.: щодо оренди лісу.
Черевична Н.М.: щодо висадки молодих дерев.
Ярема І.І.: в 2015 році в Самбірському районі посаджено 75.6 га. лісових
культур.
Фрей М.М.: скільки податків було сплачено в Самбірському районі.
Щодо надходження рентної плати за використання лісових ресурсів.
Ярема І.І.: впала реалізація, зменшилась кількість рубок. За
користування державними ресурсами 50 відсотків йде автоматично в державу,
50 в місцевий бюджет. Рубки формування і оздоровлення лісів - вся рентна
плата йде в сільські ради. По району за минулий рік перераховано – 283 тис.
грн.
Фрей М.М.: скільки у вас працівників.
Ярема І.І.: 115 по 5 районах. По місту Самбору і Самбірському районі
минулого року заплатили 5816 тис. грн.
Пельчар С.Я.: щодо відновлення Черхавського
підприємства. Щодо рубки в Ралівському лісі.

лісопереробного

Ярема І.І.: 83 га в Ралівці – це площа де була раніше військова частина.
Щодо Черхавського підприємства – там немає підвізної колії. Подали
всі документи на Фонд державного майна.
З 16 березня по 16 квітня йде місячник озеленення і прибирання
територій. З 25 березня по 25 квітня йде акція «Майбутнє лісу в твоїх руках».
Кімак В.В.: інформація начальника Самбірського відділення ТОВ
«Львівгаз збут» Гринди Олександри Степанівни на депутатський запит Юрія
Василенка.
Гринда О.С.: щодо сплати субсидій. Громадяни, яким призначено
субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
зобов'язані щомісячно сплачувати свою обов'язкову частку витрат на оплату
цих послуг. У разі коли вартість фактично використаної послуги менша ніж
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обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її
фактичну вартість.
Добрянська О.В.: щодо рахунків за газ.
Гринда О.С.: є типова квитанція по всій Україні. Готуйте запит на ТОВ
«Львівгаз збут» та ПАТ «Львівгаз» щодо зміни квитанцій.
Василенко Ю.Ю.: вказувати кожен місяць в квитанціях, яку обов’язкову
частку людина повинна платити.
Кімак В.В.: є ініціатор Ю.Ю. Василенко, є О.В. Добрянська – начальник
управління соціального захисту, постійна комісія з питань бюджету і комісія
соціального захисту. В робочому порядку підготувати звернення з приводу
цих квитанцій. Направимо ці звернення у відповідні інстанції.
Пельчар С.Я.: щодо якості газу.
Гринда О.С.: якщо взяти наші фізико-хімічні властивості в нас якість
газу ідеальна.
Крись М.М.: хто перевіряє якість газу.
Гринда О.С.: «Львівтрансгаз». Вони нам постачають якісний газ.
Гентош О.Т.: підготувати звернення. Щодо подачі показників.
Гринда О.С.: з 1 липня минулого року в нас було проведено скорочення.
В кожній сільській раді є реєстри, де люди можуть занести свій показник
лічильника.
Струк Т.М.: в зверненні підняти питання ціни на газ.
Сенейко Б.М.: щодо абонентської плати.
Гринда О.С.: буде окремо сплачуватися послуга за сам товар, окремо за
його транспортування до житлових будинків. З 1 квітня населення буде
отримувати два рахунки. Один за транспортування, другий за вартість газу.
Василенко Ю.Ю.: який ми використовуємо газ. Щодо ціни на газ.
Гринда О.С.: щодо встановлення ціни на газ.
Кімак В.В.: звернення на Міністерство соціальної політики і на
народних депутатів. В понеділок на 14.00 год. зібратися і підготувати
звернення.
Інформація голови Самбірської районної державної адміністрації
Фрея М.М. щодо забору гравію за пропозицією постійної комісії з питань
депутатської діяльності.
Фрей М.М.: профільній комісії з залученням правоохоронців,
спеціалістів екологічної інспекції розібратися і зробити висновки щодо
законності забору гравію.
Сенейко Б.М.: питання на комісії потрібно було розглядати раніше.
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Фрей М.М.: комісія має зробити висновки
депутатами щодо законності дій.

і

виступити

перед

Бобровський І.М.: депутатський запит щодо законності передачі
бібліотек централізованої бібліотечної системи Самбірського району на
баланс об’єднаних територіальних громад.
Кімак В.В.: питання включене в порядок денний сесії. Відповіді на
питання є в проекті рішення. Поставлю пропозицію на голосування під час
формування порядку денного.
Зачитав питання порядку денного.
1. Про внесення змін до порядку денного сесії.
2. Про затвердження угод на виконання повноважень між місцевими
бюджетами.
3. Про реорганізацію шляхом злиття районних позашкільних закладів
освіти у Самбірський районний центр позашкільної освіти.
4. Про Програму компенсаційних виплат фізичним особам, які надають
соціальні послуги особам, що потребують сторонньої допомоги.
5. Про реорганізацію Самбірської центральної бібліотечної системи.
6. Про затвердження списку народних засідателів Самбірського
міськрайонного суду.
7. Про затвердження плану роботи Самбірської районної ради на
2016 рік.
8. Про інформацію щодо створення робочих місць у 2015 році та
перспективи створення нових робочих місць в районі у 2016 році.
9. Про пільгові перевезення пасажирів в Самбірському районі.
10. Про затвердження технічної документації із нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Новокалинівської міської ради.
11. Про затвердження технічної документації із нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Городищенської сільської ради.
12. Про затвердження технічної документації із нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Воле-Баранецької сільської ради.
13. Про затвердження концепції комплексної безпеки Самбірського
району.
14. Про Програму поліпшення сервісу обслуговування платників
податків.
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За пропозицією
сесії питання:

президії

і комісій вносяться в порядок денний

15. Про внесення змін до бюджетних призначень районного бюджету
Самбірського району на 2016 рік.
16. Про затвердження районної
Самбірщини» на 2016-2020 роки.

цільової

програми

«Молодь

17. Про внесення змін до рішення районної ради «Про Регламент
Самбірської районної ради VII скликання».
18. Про встановлення надбавки за складність і напруженість у роботі.
19. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Кульчицької сільської ради.
20. Про затвердження Програми
Самбірського району на 2016 рік».

«Схема

планування

території

21. Про розгляд звернення ТРО «Телефакт».
22. Про затвердження нової редакції Статуту комунального
підприємства Самбірської районної ради «Виробничо-транспортна компанія».
23. Про звернення до Львівської обласної ради.
24. Різне.
Кімак В.В.: пропозиція: питання від 15 до 23 внести в порядок денний.
Романяк І.М.: включити в порядок денний сесії повторне звернення до
Львівської обласної ради, обласної адміністрації та народного депутата
Ярослава Дубневича щодо перенесення автостанції з АС-8 (залізничний
вокзал) до «Метро».
Кімак В.В.: поступила пропозиція виключити з порядку денного
питання «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку
Самбірського району на 2016 рік».
Герман П.М.: перенести питання «Про реорганізацію Самбірської
центральної бібліотечної системи» на сам кінець.
Кімак В.В.: поставив на голосування, з врахуванням пропозицій,
рішення «Про внесення змін до порядку денного сесії» в цілому.
Результати голосування: За-32. Проти-немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до порядку денного
сесії».
Слухали: головного лікаря Самбірська ЦРЛ Скірина С.І. «Про
затвердження угод на виконання повноважень між місцевими бюджетами
Самбірського району».
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Згідно угод Чуквянська сільська рада передає 610300 грн., Луківська
550 тис. грн., Воле-Баранецька 1200 тис. грн., Вільшаницька 800 тис. грн.,
Бісковицька 1 млн. грн., Бабинська 1200 тис. грн., Дублянська селищна рада
600 тис. грн., Новокалинівська міська рада 1500 тис. грн.
В договорах вказали – Самбірська районна рада забезпечує повернення
до місцевого бюджету сільської ради невикористаних коштів субвенцій до 31
грудня 2016 року. При умові перевищення суми вказаної в угоді, громада
зобов’язується укласти додатковий договір на оплату за пролікованих хворих.
Спори, що виникають у процесі виконання Договору і не врегульовані
даним Договором, вирішуються шляхом перемовин або в спосіб визначений
чинним законодавством України.
За два місяці по Новому Калинові проліковано в наших закладах 177
хворих на суму 465 тис. грн. З Бабина проліковано 102 хворих на суму
297 тис. грн. Вартість одного ліжко-дня у відділенні реанімації 583 грн., в
наркологічному відділенні 166 грн. В цю суму входять медикаменти,
харчування, енергоносії і оплата праці. Головам сільських об’єднаних громад
проводити звірки.
Фрей М.М.: щодо підписання угод з сусідніми районами. На яку суму
проліковані хворі з інших районів.
Марчук Б.А.: щодо виплати заробітної плати, підписання угод з
об’єднаними громадами.
Скірин С.І.: за 2015 рік було проліковано з Старого Самбора 509
чоловік, з Турківського району 131 людина, з Городоцького району 14
чоловік. З Старого Самбора було проліковано на суму 1185500 грн.,
повернули тільки 250 тис. грн. Цього року за два місяці з Старого Самбора
проліковано 145 чоловік, з Турківського району 39 хворих і Мостиського
району 9 хворих. Відправили листи на Старий Самбір, Турку і Мостиська,
щоб вони повернули кошти за пролікованих хворих. Середній ліжко-день по
відділах 260 грн.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
угод на виконання повноважень між місцевими бюджетами Самбірського
району» за основу і в цілому.
Результати голосування: За - 30. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження угод на виконання
повноважень між місцевими бюджетами Самбірського району».
Слухали: в. о начальника відділу освіти Самбірської районної
державної адміністрації Мичковську Л.М. «Про реорганізацію шляхом злиття
районних позашкільних закладів освіти у Самбірський районний центр
позашкільної освіти».
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На
сьогоднішній
день
в підпорядкуванні
відділу
освіти
Самбірської райдержадміністрації є три позашкільні заклади. Це будинок
учнівської творчості, станція юних туристів і мала академія наук. Усі гуртки
працюють на базі шкіл.
З 1 січня 2016 року у зв’язку зі створенням об’єднаних територіальних
громад в підпорядкуванні відділу освіти залишилося 26 загальноосвітніх
навчальних закладів. 38 перейшли на баланс і в підпорядкування громад.
Відповідно і фінансування на одного учня, в тому числі і позашкільна освіта,
передбачається коштами громади. Провели моніторинг дислокації гуртків. 67
відсотків дітей вихованці шкіл об’єднаних громад. Практично, по закону,
фінансувати їх ми не можемо.
Кошторисними призначеннями за рахунок коштів базової дотації на
2016 рік по коду позашкільні заклади освіти передбачено кошти в сумі 1 млн.
грн. Ці кошти забезпечують виплату заробітної плати працівникам цих
позашкільних закладів по травень 2016 року. Для того, щоб працівники пішли
у відпустки, отримали відпускні і матеріальну допомогу на оздоровлення
потрібні уже додаткові кошти у сумі 650 тис. грн. Цих коштів немає. Немає
коштів і на заробітну плату працівникам позашкільних закладів з вересня по
грудень 2016 року. Тому єдиний вихід в даній ситуації ми бачимо у
реорганізації шляхом злиття діючих трьох позашкільних закладів. Тобто не
закривати жоден з них, злити в єдиний центр позашкільної освіти. При
реорганізації будуть скорочені адміністративні ставки (п’ять з половиною
ставок), але максимально будуть залишені ті гуртки, які подобаються дітям, де
є талановиті керівники гуртків і де є результативність роботи. Будемо
звертатися до керівників новостворених громад з проханням виділити кошти
для фінансування тих гуртків, які працюють на базі шкіл громад.
Кімак В.В.: прийняття цього рішення дасть можливість продовжити
надання послуг з позашкільної освіти на всій території району, в тому числі і в
об’єднаних громадах.
Кульчицький-Жигайло І.Т.: скільки скорочуєте ставок.
Мичковська Л.М.: п’ять адміністративних ставок і сім ставок керівників
гуртків. Керівники гуртків працюють не на повну ставку. В людях буде
більше.
Бобровський І.М.: скажіть в кількісному складі скільки людей.
Мичковська Л.М.: треба дивитися по кожному конкретному гуртку, по
ставках.
Кімак В.В.: ми приймаємо рішення про створення центру. Ми не
приймаємо ні чисельності, ні штатного розпису.
Мичковська Л.М.: ми не скорочуємо жоден напрямок, ми не закриваємо,
практично, жоден позашкільний заклад. Ми вибираємо дійсно те, що дітям
потрібно.
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Кімак В.В.: керівники гуртків крім того, як правило працюють в
школах.
Бобак А.І.: в проекті рішення не звучить питання про зміну чисельності,
чи штатів. Приймаємо рішення про реорганізацію.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
реорганізацію шляхом злиття районних позашкільних закладів освіти у
Самбірський районний центр позашкільної освіти» за основу і в цілому.
Результати голосування: За - 30. Проти - немає. Утрималось – 1.
Вирішили: прийняти рішення «Про реорганізацію шляхом злиття
районних позашкільних закладів освіти у Самбірський районний центр
позашкільної освіти».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму компенсаційних виплат фізичним
особам, які надають соціальні послуги особам, що потребують сторонньої
допомоги на 2016 рік».
На Програму виділили
фінансування Програми.

40

тис.

грн.

Затверджуємо

механізм

Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги
особам, що потребують сторонньої допомоги на 2016 рік» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму компенсаційних виплат
фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, що потребують
сторонньої допомоги на 2016 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження списку народних засідателів
Самбірського міськрайонного суду».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
списку народних засідателів Самбірського міськрайонного суду» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження списку народних
засідателів Самбірського міськрайонного суду».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження плану роботи Самбірської
районної ради на 2016 рік».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
плану роботи Самбірської районної ради на 2016 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 30. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження плану роботи
Самбірської районної ради на 2016 рік».
Слухали: начальника управління соціального захисту населення
Самбірської райдержадміністрації Добрянську О.В. «Про інформацію щодо
створення робочих місць у 2015 році та перспективи створення нових робочих
місць у районі у 2016 році».
Станом на 1 січня 2016 року в районі було створено 534 нових робочих
місць при плані 540. В тому числі кількість додаткових робочих місць
створених юридичними особами - 255, кількість додаткових робочих місць
створених фізичними особами з правом найму робочої сили – 118 осіб,
кількість додаткових робочих місць створених фізичними особами, які
пройшли реєстрацію як суб’єкти підприємницької діяльності – 161 особа.
Управлінням соціального захисту населення впродовж 2015 року
проведено обстеження на 23 підприємствах району. Надано 44 консультації
підприємствам району.
Тимців І.М. директор Самбірського міськрайонного центру зайнятості:
як я вже казав служба зайнятості не займається створенням робочих місць.
Ринок праці за два останні роки майже не змінився. Кількість безробітних у
Самбірському районі на 1 січня 2014 року було 690 осіб, на 1 січня 2015 року
- 732 особи, на 1 січня 2016 року – 709 осіб. За два останні роки було
працевлаштовано 514-556 безробітних. Основними причинами зняття з обліку
є невідповідність освіти і професійних навиків в наявних вакансіях, які
подаються. Проблемою ринку є диспропорція навчальних закладів і того, що
вимагає роботодавець, сезонність виробництва і молодіжне безробіття. Серед
підприємств, які найбільше подають вакансії протягом двох років –
«Вістовицький завод будівельної та художньої кераміки» (137 вакансій),
В «Будівельник» (78 вакансій), «Галицька художня кераміка» (76 вакансій),
СТОК «Прикарпаття» в 2014 році – 50 вакансій, «Рудківська цегла» (49
вакансій) і Воютицький цегельний завод (31 вакансія). Це всі сезонні
підприємства.
Жителі
Самбірщини
в
основному
працевлаштовуються
на
підприємствах м. Самбора, а також м. Львова і Городка. Найбільше
потребують на ринку праці токарів, токарів-карусельників, верстатників,
зварювальників.
90 відсотків вакансій які подаються - заробітна плата до двох тисяч
гривень. Тільки 10 відсотків заробітна плата більше двох тисяч гривень.
Бобровський І.М.: чи діють Програми по підтримці малого і середнього
бізнесу.
Тимців І.М.: зараз на Львівщині буде Програма для малозабезпечених
сімей, яка буде фінансуватися за рахунок Постанови Кабінету Міністрів.
Будуть надаватися кошти для розвитку бізнесу.
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Сенейко Б.М.: які юридичні особи в 2015 році створили нові
робочі місця. Щодо проведення аналізу, моніторингу балансу робочої сили в
районі.
Добрянська О.В.: щодо кількості створення робочих місць по
юридичних особах району.
Василенко Ю.Ю.: районна державна адміністрація повинна долучатися
до створення нових робочих місць, в першу чергу в сільському господарстві.
Фрей М.М.: щодо укладання угод між сільськими радами і інвесторами.
Тимців І.М.: сільськогосподарські підприємства робочі місця
створюють, але зареєстровані вони не в нашому районі. Вони є платниками
податків в іншому районі.
Фрей М.М.: щодо сплати ПДФО.
Бобровський І.М.: чи є на території району підприємства, які
використовують нелегалізовану робочу силу. Які заходи проводилися
управлінням соціального захисту населення по легалізації робочої сили.
Ліпецька М.Й.: в нас працює комісія по легалізації робочих місць, але
перевірок ми не можемо робити. Тільки перевіряємо документи. Питання
щодо легалізації робочих місць вирішуються на комісії при
райдержадміністрації.
Крись М.М.: протягом 10 днів Керамзитовий завод буде набирати 10-15
чоловік на роботу.
Василенко Ю.Ю.: щодо підготовки спеціалістів.
Кімак В.В.: турецька фірма «Онур» в кінці березня на початку квітня
розпочне набір працівників, в основному водіїв. Середня заробітна плата
водіїв на підприємстві «Онур» 8 тис. грн.
Організували роботу з агроінвесторами щодо невитребуваних земель.
Створили робочу групу і розпочинаємо інвентаризацію усіх вільних
земельних ділянок, об’єктів, щоб знайти інвесторів. Розпочали співпрацю з
Львівським регіональним інститутом інвестицій і розвитку. Робоча група
розпочала виїзди в сільські ради. Вивчає, що сільська рада може
запропонувати інвесторам. Хочемо підготувати інвестиційний паспорт району
з інвестиційними пропозиціями по кожній сільській раді, в тому числі по
об’єднаних громадах.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про інформацію
щодо створення робочих місць у 2015 році та перспективи створення нових
робочих місць у районі у 2016 році» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 29. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про інформацію щодо створення
робочих місць у 2015 році та перспективи створення нових робочих місць у
районі у 2016 році».
Кімак В.В.: по Регламенту в нас передбачена перерва.
Поставив на голосування пропозицію продовжити роботу сесії без
перерви.
Результати голосування: одноголосно.
Слухали: Ліпецьку М.Й. «Про пільгові перевезення пасажирів у
Самбірському районі».
Категорії пасажирів, які мають право на пільговий проїзд: інваліди
війни; потерпілі та ліквідатори катастрофи на ЧАЕС 1 та 2 категорії; ветерани
військової служби; інваліди військової служби; учасники бойових дій, в т.ч.
учасники АТО; батьки загиблих військовослужбовців; інваліди 1, 2 груп
загального захворювання; діти з багатодітних сімей.
Відповідно до Закону України від 28.12.2014 р. №76-VIII з 1 червня
2015 року скасовано право на безоплатний проїзд у міському та приміському
транспорті учасникам війни; особам, які мають особливі заслуги перед
батьківщиною; реабілітованим; ветеранам праці; жертвам нациських
переслідувань; дітям війни; членам сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни,
інвалідам III групи.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993
року №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального
користування» передбачено право пенсіонерів за віком і інвалідів на
безоплатний проїзд на міському та приміському транспорті. Всі зміни
публікуємо в газеті. Немає коштів на відшкодування за пільговий проїзд.
Василенко Ю.Ю.: перевізники повинні возити, але коштів в бюджеті на
пільгове перевезення немає. Закон не підписаний.
Кімак В.В.: держава встановила пільгові категорії і має дати на це
кошти. Спочатку думали зробити це за рахунок місцевих бюджетів. Верховна
Рада рішення прийняла, але поки що не підписано Президентом.
Романяк І.М. директор ТзОВ «Самбірське АТП-14608»: щодо
перевезення пільговиків. На приміському транспорті залишилися пільги
пенсіонерам за віком; ветеранам військової служби; ветеранам внутрішніх
справ; військовослужбовцям; особам, звільненим з військової служби, які
стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам загиблим
військовослужбовців; потерпілим та ліквідаторам катастрофи на ЧАЕС 1 та 2
категорії. На міжміському і приміському транспорті залишилися пільги
учасникам бойових дій, в т. ч. учасникам АТО, членам сімей загиблих
учасників АТО; інваліди 1, 2 групи; інваліди війни, діти з багатодітних сімей.
Інваліди 1, 2 групи загального захворювання на приміський транспорт –
безплатно, на міжміський 50 відсотків знижки з 1.10 по 15.05.
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Щодо
складу.

надання

адресної допомоги,

оновлення

рухомого

Кульчицький - Жигайло І.Т.: чи можуть пенсіонери їздити безкоштовно.
Романяк І.М.: на приміському транспорті на даний час можуть.
Кімак В.В.: дати роз’яснення в пресі.
Василенко Ю.Ю.: скільки пільговиків має право перевозити водій.
Щодо рейсів у святкові дні.
Романяк І.М.: згідно чинного законодавства пільговик немає бути
обмежений. Окремо робимо графік руху у вихідні і святкові дні. В кожному
автобусі щомісяця ми поновлюємо списки пільговиків. На території району 8
перевізників.
Кімак В.В.: в рішенні прописати: звернутися до всіх перевізників, які
здійснюють діяльність на території Самбірського району, щоб на кожному
рейсі оновлювався щомісяця перелік пільговиків. Вказати номер телефону
гарячої лінії.
Кімак В.В.: поставив на голосування, з врахуванням пропозиції, проект
рішення «Про пільгові перевезення пасажирів у Самбірському районі» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 29. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про пільгові перевезення пасажирів у
Самбірському районі».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації із
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення на території Новокалинівської міської ради».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
технічної документації із нормативної грошової оцінки земельної ділянки
сільськогосподарського призначення на території Новокалинівської міської
ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 29. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації із нормативної грошової оцінки земельної ділянки
сільськогосподарського призначення на території Новокалинівської міської
ради».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського
призначення на території Городищенської сільської ради».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
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сільськогосподарського призначення на
сільської ради» за основу і в цілому.

території

Городищенської

Результати голосування: За – 29. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки
сільськогосподарського призначення на території Городищенської сільської
ради».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації із
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення на території Воле-Баранецької сільської ради».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
технічної документації із нормативної грошової оцінки земельної ділянки
сільськогосподарського призначення на території Воле-Баранецької сільської
ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 29. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації із нормативної грошової оцінки земельної ділянки
сільськогосподарського призначення на території Воле-Баранецької сільської
ради».
Слухали: представника ГО Агенція регіонального розвитку
Самбірщини» Захарко Ю.Ю. «Про затвердження концепції комплексної
безпеки Самбірського району».
Цей проект був першим в Україні. Було проведено громадське
опитування для вивчення громадської думки про діяльність поліції щодо
безпеки громадян. Нами було розповсюджено 10 тис. анкет в паперовій формі
серед населення. Також анкети заповнювалися в електронній формі. Було
проведено декілька фокус-груп. Пріоритети для кожного населеного пункту
відрізняються. Заходи були погоджені з Самбірською райдержадміністрацією,
Самбірським відділом поліції, Самбірською районною радою і надані вам для
вивчення.
Пельча С.Я.: встановити лежачі поліцейські в Ралівці біля школи.
Кімак В.В.: зараз формуємо заходи, які потрібно реалізовувати. З цими
заходами і проектом рішення ми можемо брати участь в обласній програмі.
Домовилися з Єврорегіоном Карпати і з гміною Ясло про підготовку
спільного проекту на транскордонну співпрацю. Ведемо переговори з
Міжнародним фондом «Відродження».
Струк Т.М.: до п. 3 «встановити дорожні знаки щодо обмеження
швидкості на дорогах біля навчальних закладів» додати та медичних закладів.
До п. 6 «З метою підвищення безпеки руху, облаштувати пішохідні тротуари в
селах» додати село Сіде.
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Сенейко Б.М.: до п. 7 «З метою підвищення
безпеки
облаштувати залізничні зупинки» добавити с. Воютичі та с. Язи.

пасажирів

Василенко Ю.Ю.: чи є в Самбірському районі централізовані
сміттєзвалища. Щодо Ралівського сміттєзвалища.
Фрей М.М.: тільки в м. Самборі. Ліквідовувати несанкціоновані
сміттєзвалища має сільська рада, яка дала колись дозвіл на його відкриття.
Василенко Ю.Ю.: до п 12 «Для покращення екологічної безпеки жителів
району забезпечити організацію збору і централізованого вивозу сміття»
додати: та ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ в населених пунктах
району.
Черевична Н.М.: до п. 3 включити с. Ваньовичі. До п. 7 додати
с. Стрілковичі.
Сюшко С.М.: до п. 10 «Сприяти проведенню у навчальних закладах
регулярних оперативно-профілактичних заходів з метою запобігання
проникнення до них наркотичних засобів і психотропних речовин та
поширенню їх серед молоді» додати та організовувати заходи з безпеки
дорожнього руху. Замінити слова «сприяти» на «організувати».
Фрей М.М.: зараз буде ремонтуватися дорога Львів-Ужгород. Буде
робитися капітальний ремонт. Сільським головам давати пропозиції для
встановлення знаків і пішохідних переходів.
Бобак А.І.: в п.3 і в п.6 в перелік населених пунктів включити
с. Бісковичі.
Василенко Ю.Ю.: звернутися до сільських голів прийняти рішення про
ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ.
Струк Т.М.: в п. 2 «З метою попередження хуліганських проявів,
грабувань, крадіжок та розбійних нападів в громадських місцях, в теплу пору
доби, а також з метою виявлення чинників, які впливають на стан
правопорядку забезпечити освітлення вулиць» додати: зробити освітлення
вулиці, зупинку і пішохідний перехід в с. Сіде біля медичного закладу
«Хоспіс».
Кімак В.В.: прописати, що пріоритетом має бути освітлення вулиць тих
сіл, через які проходять головні автошляхи. Це Львів-Самбір, СамбірМостиська, Самбір-Дрогобич, Самбір-Борислав, Самбір-Старий Самбір.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
концепції комплексної безпеки Самбірського району» за основу.
Результати голосування: За - 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію: включити всі озвучені
пропозиції у Заходи до концепції комплексної безпеки Самбірського району.
Результати голосування: За - 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Кімак В.В.:
поставив на голосування
С.М.: замінити слова «сприяти» на «організувати».

пропозицію

Сюшка

Результати голосування: За - 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення в цілому.
Результати голосування: За - 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про
комплексної безпеки Самбірського району».
Слухали: Кімака В.В. «Про
обслуговування платників податків».

затвердження

Програму

поліпшення

концепції
сервісу

Програма розроблена Самбірською ОДПІ.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
поліпшення сервісу обслуговування платників податків» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму поліпшення сервісу
обслуговування платників податків».
Слухали: Парпієву О.П. «Про внесення змін до бюджетних призначень
районного бюджету Самбірського району на 2016 рік».
Згідно п.10 рішення сесії від 29.12.2015 року №40 «Про районний
бюджет Самбірського району на 2016 рік» головні розпорядники коштів
районного бюджету мають право вносити зміни в межах загального обсягу
видатків, які передбачені по бюджету для тої чи іншої установи.
Кімак В.В.: кошти йдуть на заробітну плату або енергоносії.
Герман П.М.: надійшло звернення від асоціації учасників ліквідації
аварії на ЧАЕС просять до річниці трагедії не по 300 грн. одноразової
матеріальної допомоги, а по 500 грн. Додати зарахунок зменшення на 7 тис.
грн. нерозподіленого залишку коштів.
Кімак В.В.: поставив на голосування, з пропозицією П.М. Германа,
проект рішення «Про внесення змін до бюджетних призначень районного
бюджету Самбірського району на 2016 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За - 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до бюджетних
призначень районного бюджету Самбірського району на 2016 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження районної цільової програми
«Молодь Самбірщини» на 2016-2020 роки».
Програма дасть можливість профінансувати молодіжні заходи.
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження районної цільової програми «Молодь Самбірщини» на 20162020 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження районної цільової
програми «Молодь Самбірщини» на 2016-2020 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до рішення районної ради
«Про Регламент Самбірської районної ради VII скликання».
На президії була пропозиція від Івана Пиртика і є проект рішення
підготовлений постійною комісією з питань етики і регламенту. В Регламенті
прописали питання коли виникають якісь сутички під час ведення сесії, або
порушення збоку депутатів. Пропонується щоб після двох попереджень
головуючого депутати могли проголосувати більшістю присутніх в залі про
позбавлення депутата права приймати участь в цьому та наступному
пленарному засіданнях ради.
Це рішення передається на розгляд постійної комісії з питань
депутатської діяльності, етики, регламенту, законності, місцевого
самоврядування, адміністративно-територіального устрою, децентралізації та
військових проблем.
Пиртик І.М.: «Це рішення передається на розгляд постійної комісії з
питань депутатської діяльності, етики, регламенту, законності, місцевого
самоврядування, адміністративно-територіального устрою, децентралізації та
військових проблем» додати: для підготовки висновків і пропозицій комісії
щодо порушення депутатом депутатської етики.
Сюшко С.М.: пропозиція: додати пункт, що попереднє рішення
прийняте щодо депутата Коваліва В.І. визнати таким, що втратило чинність.
Кімак В.В.: після прийняття цього рішення, комісія має розглянути це
питання і на наступне засідання подати нам пропозиції.
Поставив пропозицію Сюшка С.М. на голосування.
Результати голосування: За – 11.
Кімак В.В.: пропозицію не підтримано.
Кімак В.В.: поставив на голосування (з поправкою щодо функцій
комісії) проект рішення «Про внесення змін до рішення районної ради «Про
Регламент Самбірської районної ради VII скликання» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 30. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення районної
ради «Про Регламент Самбірської районної ради VII скликання».
Слухали: Кімака В.В. «Про встановлення надбавки за складність і
напруженість у роботі».
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Встановити
надбавку
за складність і напруженість у роботі в
розмірі 50 відсотків посадового окладу у межах фонду оплати праці
головному лікарю КЗ Самбірська ЦРЛ та головному лікарю КП Самбірська
районна лікарня «Хоспіс».
Скірин С.І.: посадовий оклад головного лікаря 4713 грн.
Марчук Б.А.: в Струка Т.М. заробітна плата 1800 грн.
Струк Т.М.: раніше в мене йшов стаж педагогічний, а тепер медичний. Я
на роботу маю бути влаштований як інтерн (1800 грн.). Є працівники яким
заробітна плата нараховується від заробітної плати керівника.
Бобак А.І.: так як бракує коштів в рішенні дописати: встановити
надбавку 50 відсотків коли буде вистачати фонду оплати праці.
Кімак В.В.: дописати так як передбачає законодавство: у межах фонду
оплати праці.
Кімак В.В.: поставив на голосування з поправкою (у межах фонду
оплати праці) проект рішення «Про встановлення надбавки за складність і
напруженість у роботі» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 30. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про встановлення надбавки за
складність і напруженість у роботі».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського
призначення на території Кульчицької сільської ради».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
сільськогосподарського призначення на території Кульчицької сільської ради»
за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки
сільськогосподарського призначення на території Кульчицької сільської
ради».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми «Схема планування
території Самбірського району на 2016 рік».
Кошти виділили. Потрібно прийняти Програму.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
Програми «Схема планування території Самбірського району на 2016 рік» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми «Схема
планування території Самбірського району на 2016 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про розгляд звернення ТРО «Телефакт»».
Директор ТРО «Телефакт» Р. Хруневич звернувся до нас щодо
продовження оренди приміщення площею 56.4 кв. м в адмінбудинку. В цьому
році ми йому виділили 20 тис. грн. на Програму. Є заборгованість за оренду з
2013 року. Проект рішення передбачає продовження оренди на той самий
термін.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про розгляд
звернення ТРО «Телефакт»» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили:
«Телефакт»».

прийняти

рішення

«Про

розгляд

звернення

ТРО

Слухали: Кімака В.В.: «Про затвердження нової редакції Статуту
комунального підприємства Самбірської районної ради «Виробничотранспортна компанія»».
На минулому засіданні ми рекомендували комунальному підприємству
провести перереєстрацію з міста в район в одну із необ’єднаних громад. Зміна
Статуту стосується тільки зміни юридичної адреси: Самбірський район
с. Новосілки-Гостинні вул. Шевченка, 8-Б.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
нової редакції Статуту комунального підприємства Самбірської районної ради
«Виробничо-транспортна компанія»» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 31. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження нової редакції
Статуту комунального підприємства Самбірської районної ради «Виробничотранспортна компанія»».
Слухали: Кімака В.В. «Про звернення до Львівської обласної ради».
Була пропозиція від депутатів підтримати два звернення до Львівської
обласної ради.
Самбірська районна рада звертається до Львівської обласної ради з
проханням не допущення приватизації приміщень, які сьогодні займають дві
редакції газет «Голос Самбірщини» і «Новини Самбора».
Друге звернення з приводу не допущення чергової спроби перенесення
автостанції з кінцевої зупинки Самбірського напрямку (головний залізничний
вокзал).
Кімак В.В.: поставив на голосування проекти рішень «Про звернення до
Львівської обласної ради» за основу і в цілому.
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Романяк І.М.: щодо зупинки звернутися до народного депутата,
керівництва Львівської області та міста Львова.
Василенко Ю.Ю.: включити звернення щодо оплати за газ.
Кімак В.В.: пропозиція Ю.Василенка: скерувати ще одне звернення з
приводу вирішення проблем, які стосуються обліку і підготовки рахунків за
постачання газу. Підготуємо в робочому порядку і скеруємо як рішення
районної ради.
Результати голосування: За – 30. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про звернення до Львівської обласної
ради».
Слухали: керуючого справами Самбірської районної ради
Павлючика М.П. «Про реорганізацію централізованої бібліотечної системи
відділу культури Самбірської районної держаної адміністрації».
Зачитав лист до віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка:
На підставі Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» у Самбірському районі утворилось вісім об’єднаних
територіальних громад, на території котрих знаходиться 46 бібліотек-філій
централізованої бібліотечної системи відділу культури Самбірської районної
державної адміністрації. Крім того, до складу зазначеної ЦБС належать 2
міські бібліотеки м. Самбора Львівської області, що має статус міста
обласного значення.
Розмежування видатків між бюджетами передбачає, що видатки на
бібліотеки здійснюються з бюджетів міст обласного значення, районних
бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад; таким чином,
бібліотеки-філії зазначеної централізованої бібліотечної системи, що
знаходяться на території об’єднаних територіальних громад та м. Самбора не
повинні фінансуватись з районного бюджету. Разом з тим, бібліотеки ЦБС не
можуть бути передані об’єднаним територіальним громадам та місту, оскільки
вони не є юридичними особами.
Становище з фінансуванням бібліотек-філій на території об’єднаних
територіальних громад та міста обласного значення можливо вирішити
шляхом реорганізації ЦБС, залишивши в її структурі 32 бібліотеки-філії, що
не знаходяться на території об’єднаних територіальних громад та м. Самбора;
адже засновником централізованої бібліотечної системи відділу культури
Самбірської районної державної адміністрації є Самбірська районна рада
Львівської області і вона має таке право. Питання забезпечення бібліотечними
послугами населення об’єднаних територіальних громад та м. Самбора буде
вирішене відповідними органами місцевого самоврядування.
На підставі наведеного та ст. 15 Закону України «Про бібліотеки і
бібліотечну справу» просимо погодити доцільність реорганізації
централізованої бібліотечної системи.
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Питання реорганізації ЦБС Самбірського району внесено в
порядок денний ІІІ сесії Самбірської районної ради VІІ скликання, яка
відбудеться 16 березня 2016 року. Просимо Вас дати погодження на
реорганізацію централізованої бібліотечної системи Самбірського району до
10 березня 2016 року.
Частина 1 статті 104 Цивільного кодексу України передбачає:
«Юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття,
приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації
юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників».
З великої бібліотечної системи ми робимо малу на 32. Право
реорганізації передаємо директору ЦБС.
Стаття 36 Кодексу законів про працю України:
«Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не
припиняє дії трудового договору.
У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації
(злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору
працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення
чисельності або штату працівників».
Зараз в центральній бібліотечній системі працює 112 чоловік.
Відповідно до закону за три місяці ми зобов’язані попередити профспілки.
18.02 відповідно до статті 22 Закону про професійні спілки пані Буца, голова
профспілки бібліотечних працівників, отримала таке попередження.
У вас є рішення яке висить на сайті районної ради більше 20 робочих
днів. Вчора був присутній на нараді, яка була ініційована Департаментом
культури ЛОДА. Проект нашого рішення став за основу для всієї Львівської
області.
Що ми пропонуємо:
Здійснити реорганізацію централізованої бібліотечної системи відділу
культури Самбірської районної державної адміністрації (далі–ЦБС) шляхом
перетворення у централізовану бібліотечну систему Самбірського району, до
складу котрої входять бібліотеки-філії, розташовані на території місцевих рад
Самбірського району, що не входять до складу об’єднаних територіальних
громад.
Нове:
Внести зміни до додатку 1 рішення Самбірської районної ради від
17.12.2014 р. № 484 «Про затвердження базової мережі закладів культури
Самбірського району», замінивши «Перелік централізованої бібліотечної
системи базової мережі в Самбірському районі, Львівської області» згідно
додатку № 1.
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Призначити
комісію
додатку № 2 (склад комісії).

з реорганізації ЦБС у складі, згідно

Комісії з реорганізації ЦБС:
- Передати безоплатно відповідний бібліотечний фонд і матеріальні
цінності до бібліотек-філій об’єднаних територіальних громад згідно додатку
№ 3.
- Передати безоплатно відповідний бібліотечний фонд і матеріальні
цінності до бібліотеки-філії для юнацтва м. Самбір, вул. Стебельського, 3 та
бібліотеки-філії для дітей м. Самбір, вул. Мазепи, 7.
- Здійснити переведення працівників бібліотек-філій, перелічених у
додатку № 3 на роботу в бібліотеки на території об’єднаних територіальних
громад району.
- Здійснити заходи, пов'язані з реорганізацією ЦБС протягом двох
місяців згідно чинного законодавства.
Якщо ми сьогодні приймаємо рішення, то 18 травня 2016 року вони
повинні запрацювати в новій ЦБС.
Затвердити положення про централізовану бібліотечну систему
Самбірського району згідно додатку № 4. Положення регламентує Наказ
Міністерства культури. В Положенні встановили п. 4.9 «У разі утворення
об’єднаної територіальної громади бібліотеки, розташовані на її території
передаються у власність такої громади».
Відділу культури Самбірської районної державної адміністрації:
- Призначити Фетісову Надію Йосипівну керівником утвореної в
результаті реорганізації централізованої бібліотечної системи Самбірського
району з 18 травня 2016 року.
- Скласти та затвердити штатний розпис, структуру, кошторис
централізованої бібліотечної системи Самбірського району.
Нове:- забезпечити укладення договорів з об’єднаними територіальними
громадами про співфінансування обслуговування бібліотечних фондів і
методичної роботи.
Об’єднаним територіальним громадам з метою задоволення
інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб
мешканців протягом місяця створити бібліотеки на відповідній території.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
освіти, культури, молодіжної політики, спорту, духовного відродження і
зв’язків з засобами масової інформації та транскордонного співробітництва
(О. Стасишин).
Василенко Ю.Ю.: чи є відповідь від Міністерства культури.
Павлючик М.П.: сьогодні погодження підписано.
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Стасишин О.Т.: голови громад проти передачі їм бібліотек.
Павлючик М.П.: в них передбачені кошти з базової дотації власних
надходжень.
Стасишин О.Т.: ми не можемо якимось рішенням їх заставити?
Павлючик М.П.: ми не можемо їх заставити.
Кімак В.В.: держава не фінансує бібліотеки. Бібліотеки фінансуються за
кошти платників податків.
Парпієва О.П.: об’єднані громади не входять в склад бюджету
Самбірського району. Кожна громада йде окремо. Є зведений бюджет
Самбірського району, плюс 8 бюджетів об’єднаних територіальних громад.
Кожна громада отримала фінансовий ресурс з розрахунку по освітній
субвенції - на одного учня, по медичній – на одного жителя і базова дотація
визначається по розрахунку в залежності від сплати ПДФО по тій чи іншій
громаді. Вони повинні передбачати кошти на культуру.
Дефіцит на культуру складає 6700 тис. грн. Потреба по бібліотеках
4900 тис. грн., передбачено 1200 тис. грн. Дефіцит коштів складає 3700 тис.
грн.
Кімак В.В.: не прийняття даного рішення збільшить дефіцит районного
бюджету і зменшить дефіцит об’єднаних громад.
Фрей М.М.: об’єднані громади мають закладені в себе кошти.
Бобровський І.М.:
Відкласти це питання.

щодо

скорочення

бібліотечних

працівників.

Пиртик І.М.: щодо форми реорганізації.
Кімак В.В.: яким чином об’єднана громада створить публічну бібліотеку
без бібліотечного фонду? Публічні бібліотеки створюються тільки при
наявності бібліотечного фонду.
Струк Т.М.: сільський голова має приймати рішення.
Кімак В.В.: прописати в проекті рішення: «Рішення набуває чинності
після отримання погодження Міністерства культури і мистецтв України».
Бобак А.І.: реорганізація є не тільки однією з форм припинення
господарської діяльності, а також однією з форм утворення об’єкта
господарювання. Це зумовлено тим, що внаслідок реорганізації на відміну від
ліквідації припиняється лише сама юридична особа як така, а її діяльність
триває, але вже не в колишній, яка існувала до реорганізації, а в новій
організаційно-правовій формі юридичної особи. Ми одну юридичну особу
ліквідовуємо, на її місці створюємо нову юридичну особу. Бібліотеки
передаємо не скорочуючи ні штату, ні чисельності і даємо змогу сільським
громадам нормально в юридичному правовому полі працювати.
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
реорганізацію централізованої бібліотечної системи відділу культури
Самбірської районної держаної адміністрації» за основу.
Результати голосування: За – 22. Проти - 1. Утрималось – 6.
Павлючик М.П.: я зачитував нові зміни до проекту рішення.
Кімак В.В.: ми проголосували за основу ту редакцію яку Ви доповіли.
Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію внести в проект
рішення зміни які були озвучені Павлючиком М.П. під час доповіді і
доповнення: «Рішення набуває чинності після отримання погодження
Міністерства культури і мистецтв України».
Результати голосування: За – 22. Проти - 1. Утрималось – 4.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про реорганізацію
централізованої бібліотечної системи відділу культури Самбірської районної
держаної адміністрації» в цілому.
Йде поіменне голосування.
Результати голосування: За – 21. Проти - 1. Утрималось – 9.
Вирішили: прийняти рішення «Про реорганізацію централізованої
бібліотечної системи відділу культури Самбірської районної держаної
адміністрації».
Кімак В.В.: питання «Різне».
Фрей М.М.: з травня місяця планується запуск асфальтного заводу на
території Бабинської сільської ради. За сприяння народного депутата
Ярослава Дубневича було пролобійовано фінансування з державного бюджету
на ремонт доріг. Загальний кошторис 38 млн. грн. Напрямки: Звір-Лукавиця,
Никловичі - Задністряни, Містковичі - Бабина, Гординя - Волоща, ЛукиОстрів, Максимовичі - Чернихів, Нагірне - Звір, Кружики - Нагірне, Рогізне Бірчиці, Гординя - Залужани, Дубляни - Велика Озимина, Рудки - Хлопчиці,
Дроздовичі - Бісковичі, Шептичі - Михайлевичі, Судова Вишня - Комарно.
Кімак В.В.: обласна рада прийняла програму «Дороги». Кожний район
отримає по 5 млн. грн. на місцеві дороги.
Закрив III сесію Самбірської районної ради VII скликання.
(Звучить Державний Гімн України)

Голова районної ради

Віталій Кімак
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Підготувала

________________

Н. Колісник

