Протокол
IV сесії Самбірської районної ради
VII скликання
20. 05. 2016р.
10.00 год.
Зареєстровано: 27 депутатів.
Президія сесії:
Кімак В.В. ― голова Самбірської районної ради;
Бобак А.І. – заступник голови 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
IV сесії Самбірської районної ради.
(Звучить Державний Гімн України)
Лесько В.Б. завідувач сектору з питань молоді і спорту Самбірської
районної державної адміністрації: з 11 по 15 травня у Польщі проходив
чемпіонат Європи з гирьового спорту. У складі української збірної був житель
с. Бабина Роман Мних, який завоював бронзову нагороду особисту і срібну в
командній естафеті.
Проходить нагородження.
Кімак В.В.: у відповідності до Регламенту, запропонував обрати
лічильну комісію.
Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Гусар О.А., Гошман І.І.,
Мороз В.Г. (одноголосно).
Кімак В.В.: зачитав депутатський запит Мороза В.Г. щодо коштів на
ремонт дороги Вощанці - Острів, в межах населеного пункту Роздільне.
Поставив на голосування підтримку депутатського запиту Мороза В.Г.
Результати голосування: одноголосно.
Кімак В.В.: зачитав депутатський запит Сніч І.О. та Пиртика І.М. щодо
коштів на ремонт дороги Никловичі – Задністряни (ділянка Чайковичі –
Рудки).
На цю дорогу виділено 4 млн. грн. з державного бюджету.
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Поставив
на
голосування підтримку
Сніч І.О. та Пиртика І.М.

депутатського

запиту

Результати голосування: одноголосно.
Стасишин О.Т.: щодо недопущення надання відпусток без збереження
заробітної плати працівникам закладів освіти району.
Гусар О.А.: щодо виділення коштів на завершення газифікації
с. Загір’я.
Гошман І.І.: депутатський запит щодо виділення коштів на ремонт
доріг у селах Луки, Загір’я, Чернихів та Острів.
Поставив на голосування підтримку депутатського запиту Гошмана І.І.
Результати голосування: За – 25. Проти – немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: поставив на голосування
депутатських запитів» в цілому.

рішення

«Про розгляд

Вирішили: прийняти рішення «Про розгляд депутатських запитів».
Результати голосування: За – 25. Проти – немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: в порядку денному є три питання про затвердження
технічної документації. Одну нормативну грошову оцінку земельної ділянки
на території Новокалинівської міської ради комісія не погодила.
Черевична Н.М. голова постійної комісії з питань регулювання
земельних
відносин,
планування
територій,
розвитку
села
та
агропромислового комплексу: комісія вирішила це питання не включати тому,
що дуже низька оцінка.
Кімак В.В.: зачитав порядок денний.
1. Про затвердження Положення про порядок оренди майна спільної
власності територіальних громад Самбірського району.
2. Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання
плати за оренду майна спільної власності територіальних громад
Самбірського району.
3. Про інформацію щодо використання надр на території Самбірського
району.
4. Про звернення Самбірської районної ради до Верховної Ради України та
Львівської обласної ради.
5. Про призначення соціальних допомог студентам вищих державних
навчальних закладів та учням профтехучилищ - випускникам районного
дитячого будинку «Рідний дім» у 2016 році.
6. Про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету
Самбірського району.
7. Про внесення змін до бюджетних призначень районного бюджету
Самбірського району на 2016 рік.
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8. Про реформування друкованого
засобу
масової
інформації,
співзасновником якого є Самбірська районна рада.
9. Про організацію торгівлі алкогольними напоями.
10.Про створення комісії Самбірської районної ради з питань поновлення
прав реабілітованих та соціального захисту жертв політичних репресій.
11.Про затвердження Програми технічного і фінансового забезпечення,
удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і
зв’язку Самбірського району на 2016-2017 роки.
12.Про Програму розвитку галузі культури у Самбірському районі на 20162017 роки.
13.Про затвердження Програми поповнення бібліотечних фондів на 20162017 роки.
14.Про затвердження програми «Збереження культурної спадщини
Самбірського району на 2016-2017 роки».
15.Про затвердження Програми розвитку туризму у Самбірському районі
на 2016-2017 роки.
16.Про затвердження статуту комунального закладу «Самбірський
районний центр позашкільної освіти».
17.Про надання згоди на оренду частини нерухомого майна комунального
підприємства Самбірська районна лікарня «Хоспіс».
18.Про внесення змін до рішення районної ради від 25.02.2016 року № 75
«Про програму фінансової підтримки розвитку молочного скотарства в
Самбірському районі Львівської області у 2016 році.
19.Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення на
території Новокалинівської міської ради, площею 15,1100 га.
20.Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення на
території Новокалинівської міської ради, площею 8,8109 га.
21.Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення на
території Новокалинівської міської ради, площею 8,5789 га.
22.Про проголошення 2016 року на Самбірщині Роком Гетьмана Війська
Запорізького Петра Кононовича Конашевич-Сагайдачного.
23.Про звернення Самбірської районної ради щодо забезпечення
доступності легкових автомобілів іноземного виробництва для громадян
України.
24.Різне.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про порядок
денний сесії» за основу.
Результати голосування: За – 25. Проти – немає. Утрималось – немає.
Бобак А.І.: до нас звернулася Житомирська районна рада про
підтримку їхнього звернення до Президента України, Верховної Ради України
та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до законодавства України
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та виділення коштів з державного бюджету на відшкодування витрат на
перевезення пільгових категорій громадян. Включити питання в порядок
денний сесії.
Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію Бобака А.І.
Результати голосування: За – 25. Проти – немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про порядок денний
сесії» в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про порядок денний сесії».
Кімак В.В.: 23 травня відзначається Свято Героїв. Поїхати сьогодні в
Сприню і покласти квіти від депутатських фракцій районної ради до
пам’ятника засновникам УГВР.
Завтра на Самбірському кладовищі о 9.30 год. відбудеться молебень за
Героями, які загинули на Майдані та в АТО.
Слухали: голову постійної комісії з питань житлово-комунального
господарства, комунальної власності, енергоефективності та регуляторної
політики Сюшка С.М. «Про затвердження Положення про порядок передачі в
оренду майна спільної власності територіальних громад Самбірського
району».
Цей регуляторний акт - Положення про порядок передачі в оренду
майна спільної власності територіальних громад Самбірського району,
поновлюється кожні три роки. Положення розроблене на підставі Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна спільної
власності територіальних громад Самбірського району» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Положення про
порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад
Самбірського району».
Слухали: Сюшка С.М. «Про внесення змін до Методики розрахунку і
порядку використання плати за оренду майна спільної власності
територіальних громад Самбірського району».
Це розрахунок орендної плати.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна
спільної власності територіальних громад Самбірського району» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності
територіальних громад Самбірського району».
Слухали: заступника голови постійної комісії з питань екології,
природних ресурсів та охорони довкілля Василенка Ю.Ю. «Про інформацію
щодо використання надр на території Самбірського району».
На території 10 сільських, селищних рад є родовища, які
експлуатуються. Всього діючих – 82 свердловини, з яких 80 користується
«Львівгазвидобування», двома «Геологічне бюро «Львів»». Є 5
законсервованих свердловин і 32, які знаходяться в стані спостереження,
спеціальні.
Зачитав звернення Самбірської районної ради до Верховної ради
України та Львівської обласної ради щодо упорядкування системи
надходжень та використання коштів із рентної плати за користування надрами
для видобутку нафти, природного газу та газового конденсату.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про інформацію
щодо використання надр на території Самбірського району» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про інформацію щодо використання
надр на території Самбірського району».
Слухали: Василенка Ю.Ю. «Про звернення Самбірської районної ради
до Верховної Ради України та Львівської обласної ради».
Звернення щодо збільшення розмірів цільових субвенцій та
стабілізаційної дотації із Державного бюджету України місцевим бюджетам.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про звернення
Самбірської районної ради до Верховної Ради України та Львівської обласної
ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про звернення Самбірської районної
ради до Верховної Ради України та Львівської обласної ради».
Слухали: Кімака В.В. «Про призначення соціальних допомог
студентам вищих державних навчальних закладів та учням профтехучилищ –
випускникам районного дитячого будинку «Рідний дім» у 2016 році».
Затверджуємо Програму призначення соціальних допомог студентам
вищих державних навчальних закладів та учням профтехучилищ –
випускникам районного дитячого будинку «Рідний дім» у 2016 році. З
районного бюджету дітям, які навчаються доплачуємо щомісячно стипендію в
розмірі 200 грн.
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
призначення соціальних допомог студентам вищих державних навчальних
закладів та учням профтехучилищ – випускникам районного дитячого
будинку «Рідний дім» у 2016 році» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про призначення соціальних допомог
студентам вищих державних навчальних закладів та учням профтехучилищ –
випускникам районного дитячого будинку «Рідний дім» у 2016 році».
Слухали: заступника голови постійної комісії з питань бюджету,
соціально – економічного розвитку, підприємництва та інвестицій
Германа П.М. «Про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету
Самбірського району».
Виділити 3000 грн. жителю с. Дубрівка Самердаку Едварду
Андрійовичу, у зв’язку з відшкодуванням нанесених збитків внаслідок
пожежі, яка сталася 6 квітня у його господарській будівлі.
Виділити грошову допомогу 10000 грн. жительці с. Новосілки –
Гостинні Кухар Марії Іванівні, у зв’язку з відшкодуванням нанесених збитків
внаслідок пожежі, яка сталася 2 квітня у її житловому будинку.
Виділити грошову допомогу 3000 грн. жительці с. Подільці Мойсей
Вірі Дмитрівні, у зв’язку з відшкодуванням нанесених збитків внаслідок
пожежі, яка сталася 25 лютого у її господарській будівлі.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про виділення
коштів з резервного фонду районного бюджету Самбірського району» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про виділення коштів з резервного
фонду районного бюджету Самбірського району».
Слухали: начальника фінансового управління районної державної
адміністрації Парпієву О.П. «Про внесення змін до бюджетних призначень
районного бюджету Самбірського району на 2016 рік».
Впродовж лютого-травня місяця до районного бюджету Самбірського
району внесено відповідні зміни, згідно прийнятих розпоряджень голови
районної державної адміністрації, які потрібно затвердити сесією районної
ради.
Кімак В.В.: від погоджувальної ради є ще три пропозиції до проекту
рішення. Самбірське РВ ГУ ДСНС України просить 20 тис. грн. на придбання
пожежно-рятувального обладнання, а саме: рятувального човна, рятувальних
жилетів та рятувального круга з мотузкою. Є пропозиція взяти ці кошти з
нерозподіленого залишку коштів, які ми передбачали на співфінансування
державних і обласних програм.
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Співфінансування газифікації с.
нерозподіленого залишку вільних коштів.

Загір’я

–

72

тис.

грн.

з

200 тис. грн. на оплату праці за квітень бібліотечним працівникам з
Програми співфінансування мікропроектів.
Кімак В.В.: поставив на голосування з поправками проект рішення
«Про внесення змін до бюджетних призначень районного бюджету
Самбірського району на 2016 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до бюджетних
призначень районного бюджету Самбірського району на 2016 рік».
Кімак В.В.: на президії роздали таблиці – перелік переможців конкурсу
ДФРР у 2016 році, перелік доріг місцевого значення, на яких заплановані
ремонтні роботи у 2016 році, перелік переможців конкурсу мікропроектів.
Фрей М.М.: щодо ремонту дороги Садковичі – Передільниця.
Слухали: редактора газети «Голос Самбірщини» Пукій М.М. «Про
реформування друкованого засобу масової інформації, співзасновником якого
є Самбірська районна рада».
Вихід районної ради із співзасновників означає, що не буде надаватися
дотація на висвітлення діяльності органів влади, а оплата ними за друк
матеріалів здійснюватиметься по факту виконаних робіт. У Законі «Про
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової
інформації» прописано, що фінансування друкованих ЗМІ та редакцій має
бути припинено через три роки після набрання ним чинності. На 15 років
реформованим ЗМІ надаються приміщення, які вони зараз займають і орендна
плата за них має бути як для бюджетних установ.
Щодо подальшої співпраці між «Голосом Самбірщини» та районною
радою, районною державною адміністрацією, депутатським корпусом,
органами місцевого самоврядування, установами, навчальними закладами,
підприємствами різних форм власності, контролюючими та правоохоронними
органами.
Після реформування часопису буде збережено його назву, цільове
призначення, мову видання і тематичну спрямованість.
У наступному році з усіма, в тому числі бюджетними установами в
обов’язковому порядку будемо змушені укладати угоди на друк матеріалів на
комерційних засадах.
Подякувала всім за співпрацю.
Василенко Ю.Ю.: щодо оплати в наступному році депутатами за
виступи в газеті.
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Кімак В.В.: щодо форм співпраці між районною радою і
газетою. Редакції потрібно активно працювати з головами об’єднаних громад.
Пукій М.М.: є порозуміння з Новокалинівською міською радою.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
реформування друкованого засобу масової інформації, співзасновником якого
є Самбірська районна рада» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про реформування друкованого засобу
масової інформації, співзасновником якого є Самбірська районна рада».
Слухали: Кімака В.В. «Про організацію торгівлі алкогольними
напоями».
Рекомендуємо органам місцевого самоврядування Самбірського
району прийняти рішення щодо обмеження реалізації алкогольних,
слабоалкогольних напоїв та пива на відповідних територіях в нічний час, та
довести прийняті рішення до суб’єктів господарювання та населення.
Рекомендуємо Самбірському відділу поліції активізувати роботу щодо
посилення контролю з дотримання вимог статей Кодексу України про
адмінпорушення щодо недопущення розпивання пива, алкогольних,
слабоалкогольних напоїв на вулицях, у громадському транспорті та в інших
заборонених законом місцях.
Рекомендуємо відділу освіти провести роз’яснювальну роботу.
Була пропозиція від комісії з питань регламенту – чітко встановити
години з 22.00 год. до 08.00 год.
Рекомендувати сільським головам до 1 липня 2016 року прийняти такі
рішення.
Рекомендувати з 22.00 год. до 08.00 год. в закладах торгівлі, з 24.00год.
до 08.00 год. в закладах громадського харчування.
Василенко Ю.Ю.: скерувати наше рішення в міську раду.
Кімак В.В.: міська рада таке рішення приймала.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про організацію
торгівлі алкогольними напоями» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про організацію торгівлі алкогольними
напоями».
Слухали: Кімака В.В. «Про створення комісії Самбірської районної
ради з питань поновлення прав реабілітованих та соціального захисту жертв
політичних репресій».
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Це постійно діюча комісія районної ради, яка обирається на
скликання. Зачитав склад комісії. Розроблено Положення про роботу цієї
комісії.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про створення
комісії Самбірської районної ради з питань поновлення прав реабілітованих та
соціального захисту жертв політичних репресій» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про створення комісії Самбірської
районної ради з питань поновлення прав реабілітованих та соціального
захисту жертв політичних репресій».
Слухали: завідувача сектору з питань цивільного захисту Самбірської
державної адміністрації Кузя А.О. «Про затвердження Програми технічного і
фінансового
забезпечення,
удосконалення
та
розвитку
системи
централізованого оповіщення і зв’язку Самбірського району на 2016-2017
роки».
На території Самбірського району розміщена одна електросирена, яка
знаходиться на території Самбірського управління водного господарства. В
кожному населеному пункті мала би бути електросирена. Такі Програми є в
Новому Калинові і Бабино. Програма передбачає закупівлю гучномовців. При
перевиконанні бюджету виділити на Програму кошти.
Пельчар С.Я.: щодо оповіщення церковними дзвонами.
Кузьо А.О.: має звучати інформація для населення.
Василенко Ю.Ю.: що означають сигнали оповіщення.
Кузьо А.О.: електросирена означає «Увага всім». Після цього Ви
повинні включити радіо, місцеве телебачення, обласне телебачення, або
Перший Національний канал, по якому буде звучати інформація. Даємо таку
інформацію в газету, є на сайті Самбірської РДА.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження
Програми
технічного
і
фінансового
забезпечення,
удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку
Самбірського району на 2016-2017 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми
технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи
централізованого оповіщення і зв’язку Самбірського району на 2016-2017
роки».
Слухали: начальника відділу культури Самбірської районної
державної адміністрації Федірка В.С. «Про затвердження Програми розвитку
галузі культури у Самбірському районі на 2016-2017 роки».
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На Програму передбачено 20 тис.
грн.
Хочемо
придбати
мультимедійну апаратуру для районного Народного дому. Підтримка
районних фестивалів, оглядів, конкурсів, відзначення державних свят та
інших подій.
Кімак В.В.: щодо коштів з обласного бюджету на фестиваль «Кульчиці
- фест».
Федірко В.С.: в департаменті культури передбачено 15 тис. грн. на
«Кульчиці – фес» і 15 тис. грн. на УГВР. На УГВР закладала ще внутрішня
політика.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми розвитку галузі культури у Самбірському районі на
2016-2017 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми розвитку
галузі культури у Самбірському районі на 2016-2017 роки».
Слухали: Федірка В.С. «Про затвердження Програми поповнення
бібліотечних фондів на 2016-2017 роки».
Є обласна Програма, відповідно затверджуємо районну. Кошти
передбачаються при перевиконанні бюджету.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми поповнення бібліотечних фондів на 2016-2017 роки»
за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження
поповнення бібліотечних фондів на 2016-2017 роки».

Програми

Слухали: Федірка В.С. «Про затвердження програми «Збереження
культурної спадщини Самбірського району на 2016-2017 роки»».
Є обласна Програма, відповідно затверджуємо районну. Кошти
передбачаються при перевиконанні бюджету.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження програми «Збереження культурної спадщини Самбірського
району на 2016-2017 роки»» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження програми
«Збереження культурної спадщини Самбірського району на 2016-2017 роки»».
Слухали: Федірка В.С. «Про затвердження Програми розвитку
туризму у Самбірському районі на 2016-2017 роки».
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Є
обласна
Програма, відповідно затверджуємо
Кошти передбачаються при перевиконанні бюджету.

районну.

Василенко Ю.Ю.: щодо включення в туристичний маршрут СТОК
«Прикарпаття». Розробити туристичний маршрут Кульчиці – Чуква - Сприня.
Федірко В.С.: в нас є розроблено 5 маршрутів. На сайті адміністрації є
цілий розділ туризму.
Кімак В.В.: в Програмі є перелік заходів.
Федірко В.С.: табір на балансі відділу освіти.
Пельчар С.Я.: щодо проведення фестивалю «Лемківська ватра».
Федірко В.С.: область проводить фестиваль в Зимній Воді. Раніше на
території Нагірного ми проводили як обласний фестиваль. Кошти виділялися з
районного і обласного бюджетів.
Фрей М.М.: можна задіяти наші колективи і провести захід.
Федірко В.С.: можемо провести. 26 червня проводимо фестиваль
українсько-польської культури в Лановичах.
Трач В.К.: 26 червня в селі Лановичі хочемо провести перший
міжнародний фестиваль українсько-польської культури. Будуть місцеві
колективи і колективи з Польщі. Потрібно кошти на звукову апаратуру.
Фрей М.М.: щодо створення оргкомітету.
Федірко В.С.: потрібно сцену і апаратуру.
Кімак В.В.: сцену ми організуємо. Щодо апаратури вирішимо в
робочому порядку.
Струк Т.М.: щодо проведення Лемківської ватри.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми розвитку туризму у Самбірському районі на 20162017 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми розвитку
туризму у Самбірському районі на 2016-2017 роки».
Слухали: начальника відділу освіти Самбірської районної державної
адміністрації Курила Т.М. «Про затвердження Статуту комунального закладу
Самбірський районний Центр позашкільної освіти».
В березні приймали рішення № 82 «Про реорганізацію шляхом злиття
районних позашкільних закладів освіти». Потрібно затвердити статут
майбутньої організації.
Кімак В.В.: наше завдання зберегти позашкільну освіту.
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Статуту комунального закладу Самбірський районний Центр
позашкільної освіти» за основу і в цілому.
Результати голосування: За - 25. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Статуту
комунального закладу Самбірський районний Центр позашкільної освіти».
Слухали: головного лікаря Самбірської районної лікарні «Хоспіс»
Струка Т.М. «Про надання згоди на оренду частини нерухомого майна
комунального підприємства Самбірська районна лікарня «Хоспіс»».
Звернувся директор Самбірського медичного коледжу - на базі
«Хоспісу» створити навчальну базу на 40 студентів. Просять в оренду на 25
років.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про надання
згоди на оренду частини нерухомого майна комунального підприємства
Самбірська районна лікарня «Хоспіс»» за основу і в цілому.
Результати голосування: За - 23. Проти – немає. Утрималось – 1.
Вирішили: прийняти рішення «Про надання згоди на оренду частини
нерухомого майна комунального підприємства Самбірська районна лікарня
«Хоспіс»».
Слухали: голову постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, планування територій, розвитку села та агропромислового
комплексу Черевичну Н.М. «Про внесення змін до рішення районної ради від
25.02.2016 року № 75 «Про програму фінансової підтримки розвитку
молочного скотарства в Самбірському районі Львівської області у 2016
році»».
Зачитала проект рішення.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до рішення районної ради від 25.02.2016 року № 75 «Про програму
фінансової підтримки розвитку молочного скотарства в Самбірському районі
Львівської області у 2016 році»» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення
районної ради від 25.02.2016 року № 75 «Про програму фінансової підтримки
розвитку молочного скотарства в Самбірському районі Львівської області у
2016 році»».
Слухали: Черевичну Н.М. «Про затвердження технічної документації
про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського
призначення на території Новокалинівської міської ради, площею 15.1100 га».
Зачитала проект рішення.

13

Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Новокалинівської міської ради, площею 15.1100 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
сільськогосподарського призначення на території Новокалинівської міської
ради, площею 15.1100 га».
Слухали: Черевичну Н.М. «Про затвердження технічної документації
про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського
призначення на території Новокалинівської міської ради, площею 8.8109 га».
Зачитала проект рішення.
Сюшко С.М.: чи погоджено з Новокалинівською міською радою.
Черевична Н.М.: були на території Новокалинівської міської ради. З
нами виїжджав землевпорядник.
Фрей М.М.: це початкова ціна. Торги будуть йти через аукціон. Ми
затверджуємо грошову оцінку. Ініціаторами виступають сільські ради.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Новокалинівської міської ради, площею 8.8109 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
сільськогосподарського призначення на території Новокалинівської міської
ради, площею 8.8109 га».
Слухали: Черевичну Н.М. «Про затвердження технічної документації
про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського
призначення на території Новокалинівської міської ради, площею 8.5789 га».
Зачитала проект рішення.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Новокалинівської міської ради, площею 8.5789 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
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сільськогосподарського призначення на території Новокалинівської міської
ради, площею 8.5789 га».
Слухали: Сюшка С.М. «Про проголошення 2016 року на Самбірщині
Роком Гетьмана Війська Запорізького Петра Кононовича КонашевичСагайдачного».
Оголосити 2016 рік Роком Гетьмана Війська Запорізького Петра
Кононовича Конашевич-Сагайдачного і провести відповідні заходи.
Зачитав проект рішення.
В пункті 2 забрати «подати на затвердження Самбірській районній
раді» і викласти: Самбірській районній державній адміністрації (М.Фрей)
розробити та провести заходи щодо відзначення в Самбірському районі Року
Гетьмана Війська Запорізького Петра Кононовича Конашевич-Сагайдачного».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
проголошення 2016 року на Самбірщині Роком Гетьмана Війська Запорізького
Петра Кононовича Конашевич-Сагайдачного» за основу і в цілому.
Результати голосування: За - 25. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про проголошення 2016 року на
Самбірщині Роком Гетьмана Війська Запорізького Петра Кононовича
Конашевич-Сагайдачного».
Слухали: Черевичну Н.М. «Про звернення Самбірської районної ради
щодо забезпечення доступності легкових автомобілів іноземного виробництва
для громадян України».
Зачитала звернення.
Василенко Ю.Ю.: вказати конкретно зміни, які ми хочемо та
законопроект.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про звернення
Самбірської районної ради щодо забезпечення доступності легкових
автомобілів іноземного виробництва для громадян України» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За - 25. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про звернення Самбірської районної
ради щодо забезпечення доступності легкових автомобілів іноземного
виробництва для громадян України».
Слухали: Кімака В.В. «Про звернення до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України».
Про підтримку звернення Житомирської районної ради щодо виділення
коштів з державного бюджету на перевезення пільгових категорій громадян.
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про звернення Самбірської районної
ради до Верховної Ради України та Львівської обласної ради».
Кімак В.В.: питання «Різне».
Питання «Про стан функціонування закладів охорони здоров’я
м.Самбора та Самбірського району» будемо слухати на наступній сесії.
Мостиська районна рада запрошує нас взяти участь в проведенні VII
транскордонних самоврядних ігор працівників виконавчих структур органів
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, які відбудуться 4 червня
в м. Мостиська.
Василенко Ю.Ю.: щодо закупівельної ціни на молоко.
Фрей М.М.: щодо роботи Самбірського молокозаводу.
В четвер планується колегія. Перед тим проведемо нараду з
агроінвесторами, що працюють на теренах Самбірщини по питанню ріпаку.
Зараз Самбірський район на 10 місці в рейтингу районів області.
Щодо перереєстрації підприємств які знаходяться на території
Самбірського району, а зареєстровані в інших районах.
Кімак В.В.: щодо роботи сайту районної ради.
Святкування УГВР відбудеться 10 липня.
Кімак В.В.: закрив IV сесію Самбірської районної ради VII скликання.
(Звучить Державний Гімн України)

Голова районної ради

Віталій Кімак
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Підготувала

________________

Н. Колісник

