Протокол
V сесії Самбірської районної ради
VII скликання
14. 07. 2016р.
10.00 год.
Зареєстровано: 28 депутатів.
Президія сесії:
Кімак В.В. ― голова Самбірської районної ради;
Фрей М.М. – голова Самбірської районної державної адміністрації, депутат
районної ради.
Присутні:
Депутат обласної ради, селищний голова, сільські голови району,
керівники правоохоронних і контролюючих органів, бюджетних установ і
організацій району, представники громади смт. Дубляни та працівники
наркологічного відділення.
Веде сесію голова районної ради – Кімак В.В.
Депутатами одноголосно прийнято рішення про відкриття засідання
V сесії Самбірської районної ради.
(Звучить Державний Гімн України)
Кімак В.В.: привітав з уродинами депутатів, які народилися в липні.
20 липня буде поїздка на схід. Готуємо вантаж допомоги нашим
військовим. Потрібно визначитися хто з представників районної ради поїде.
У відповідності до Регламенту, запропонував обрати лічильну комісію.
Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Качинський П.М.,
Кульчицький – Жигайло І.Т., Ковалів В.І. (одноголосно).
Василенко Ю.Ю.: зачитав депутатське звернення щодо непідтримання
перенесення в Дублянську лікарню наркологічного відділення.
Кімак В.В.: вчора на президії вирішили провести засідання медичної
комісії і розглянути це звернення. Скарги жителів Дублян з приводу
перенесення наркологічного відділення на адресу голови ради не поступали.
На наступній сесії районної ради будемо приймати рішення про передачу
Дублянської лікарні в управління громади як цього вимагає бюджетний
кодекс.
Василенко Ю.Ю.: надати слово представникам громади та селищному
голові.
Кімак В.В.: дамо можливість висловитись громаді в «Різному».
Гусар О.А.: щодо вирішення питання автобусних рейсів на маршруті
Никловичі – Рудки.
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Кімак
В.В.:
перевізники відмовляються
маршрут збитковий. Є проблема з дорогою.

їхати,

оскільки

Домчак О.І. депутат Львівської обласної ради: надати 2-3 хвилини для
виступу представникам Дублянської громади, трудового колективу та голові.
Питртик І.М.: дати слово одному представнику від колективу, одному
представнику від громади і селищному голові.
Фрей М.М.: і головному лікарю.
Кімак В.В.: сьогодні на сесії з цього приводу рішень не приймаємо.
Поставив на голосування пропозицію дати по три хвилини для виступу
представникам громади та трудового колективу, селищному голові.
Результати голосування: одноголосно.
Голова профспілки лікарні відновного лікування, працівник
наркологічного відділення смт Дубляни: зачитала звернення до селищного
голови Когута Р.Д. щодо ситуації, яка склалася у зв’язку з переведенням
наркологічного відділення с. Міжгаці в Дублянську лікарню.
Когут Р.Д. голова смт. Дубляни: було організовано схід села, на якому
було вирішено провести опитування жителів громади. Відповідно до
опитування 90 відсотків громадян проти наркологічного відділення в
Дублянах, 9 відсотків за переведення. Відповідно до законодавства такі
відділення мають бути за кілометр від житла.
Проць Л.І. представник громади: Дублянська громада за існування
лікарні в Дублянах, але не такого профілю. Депутати селищної ради
голосували за реабілітаційний центр для воїнів АТО. Звертаюся до Олега
Івановича Домчака підтримати нас та захищати громадські інтереси. 90
відсотків за лікарню в Дублянах, але не за наркологію.
Кімак В.В.: потрібно не забувати про хворих.
Ковалів В.І.: зачитав протокол засідання лічильної комісії.
Слухали: Кімака В.В. «Про порядок денний сесії».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про порядок
денний сесії» за основу.
Результати голосування: За – 26. Проти – немає. Утрималось – немає.
Ковалів В.І.: вчора на президії запропонували заслухати інформацію
про виконання Програми соціально-економічного розвитку за 2015 рік.
Кімак В.В.: на початку доповіді прозвучить короткий звіт про
виконання Програми за 2015 рік.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про порядок денний
сесії» в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти – немає. Утрималось – немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про
Самбірської районної ради».

порядок

денний

V

сесії

Слухали: керівника Самбірської місцевої прокуратури Дицького М.І.
«Про інформацію керівника Самбірської місцевої прокуратури про результати
діяльності» (додається).
Самбірська місцева прокуратура створена 15 грудня 2015 року.
Юрисдикція прокуратури поширюється на три райони – Турківський,
Старосамбірський, Самбірський район і місто Самбір. На прокуратуру
покладено чотири функції: підтримання державного обвинувачення, нагляду
за додержанням законів при проведенні досудового слідства, оперативно
розшукової діяльності, представництво інтересів держави та громадян в суді
та функція нагляду за виконанням судових рішень у кримінальних справах.
В нас є нерозкрите вмисне вбивство Бабяка в Ралівці минулого року.
Триває досудове слідство, на даний час воно є нерозкрите. Порівняно з
минулим роком збільшився ріст крадіжок.
Пельчар С.Я.: щодо сьогоднішньої події, яка сталася на межі сіл
Ралівка і Кульчиці.
Дицький М.І.: внаслідок спрацювання невідомого вибухового
пристрою дві особи загинули на місці, одна по дорозі в лікарню, а четверта
особа знаходиться в тяжкому стані у лікарні.
Ковалів В.І.: щодо кримінальної справи по гравію.
Дицький М.І.: це стосується забору гравію на території Стрілковицької
сільської ради. Проблема з проведенням експертиз. Повинні мати висновок
спеціаліста.
Фрей М.М.: щодо відвідування представниками прокуратури колегій і
нарад, які проводить райдержадміністрація.
Щодо двох кримінальних проваджень про ухилення від призову.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про інформацію
керівника Самбірської місцевої прокуратури про результати діяльності» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про інформацію керівника Самбірської
місцевої прокуратури про результати діяльності».
Слухали: керівника Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області
Страшівського В.С. «Про інформацію керівника Самбірського ВП ГУ НП у
Львівській області про стан злочинності, боротьби із злочинністю, охорони
громадського порядку» (додається).
Стасишин О.Т.: чи тягне до адміністративної відповідальності те, що
на городі росте дикий мак.
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Страшівський В.С.: з травня по вересень проходить операція «Мак».
Перед тим інформуємо в засобах інформації, що висівати мак не можна. До
ста рослин – адміністративна відповідальність, після ста рослин –
кримінальна.
Терещенко І.П.: щодо розкриття тяжких злочинів. Щодо відновлення
роботи мобільної групи в Рудківській зоні.
Страшівський В.С.: щодо відкриття кримінальних проваджень. Є
проблема в законодавстві.
Зараз не в силі постійно тримати екіпаж в Рудках. Зараз один
дільничний обслуговує 10 тис. населення.
Василенко Ю.Ю.: скільки було скасовано постанов про закриття справ.
Щодо розслідування справ, роботи патрульної поліції.
Фрей М.М.: щодо пограбування в Роздільному сільської ради. Щодо
затримання в січні місяці в Погірцях групи осіб з маковим насінням. Щодо
проведення та результатів атестації в районному відділі поліції.
Страшівський В.С.: щодо крадіжки в сільській раді опитали практично
все село, там їздили певні особи, ми встановили хто, їхні анкетні дані,
телефони. Зараз відпрацьовуємо цю версію. По Погірцях перший раз чую, я
розберуся. Щодо проведення атестації. Залишилися не атестовані Львівська,
Донецька і Луганська області.
Герман П.М.: щодо розслідування вбивства Олександра Бабяка в
Ралівці.
Страшівський В.С.: чекаємо на результати експертизи з Одеси.
Кімак В.В.: щодо їзди в стані алкогольного сп’яніння за кермом.
Страшівський В.С.: такого підрозділу, який би контролював тільки
дорожній рух, зараз немає.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про інформацію
керівника Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області про стан злочинності,
боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про інформацію керівника
Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області про стан злочинності, боротьби
із злочинністю, охорони громадського порядку».
Слухали: начальника відділу економічного розвитку і торгівлі
Самбірської районної державної адміністрації Курман Т.М. «Про виконання
Програми соціально-економічного розвитку за 2015 рік та Програму
соціально-економічного та культурного розвитку Самбірського району на
2016 рік» (додається).
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Розрахунки було розроблено на основі аналізу поточної ситуації в
господарському комплексі району з урахуванням наявних проблем. Враховано
пропозиції відділів і управлінь райдержадміністрації, органів місцевого
самоврядування, підприємств і організацій району.
Розширений звіт про виконання Програми є в самій Програмі, він є
опублікований на сайті райдержадміністрації і про підсумки року звітував
голова перед громадськістю.
В 2015 році розвиток галузі промисловості характеризувався
скороченням об’ємів реалізованої продукції на 14.5 відсотків. Завдання
Програми виконано на 79,9 %. Це було пов’язано з тим, що впродовж 10-ти
місяців минулого року не працював Воютицький спиртзавод, було зменшено
обсяги реалізованої продукції на ТзОВ «Корпорація КРТ» і ПП «Білаки».
Впродовж минулого року не працювало підприємство ДП «Ерві Ремі». За
підсумками минулого року обсяг реалізованої продукції склав 127,8 млн. грн.
У 2016 році за підсумками першого півріччя обсяг реалізованої продукції зріс
на 51 відсоток.
У 2015 році господарствами було зібрано 70 тис. тонн зернових
культур, 76.6 тис. тонн картоплі, 13.1 тис. тонн овочів, 2.4 тис. тонн плодів і
ягід. В 2016 році посівна площа сільськогосподарських культур збільшена на
5 тис. га і становить 35 тис. га. Посіяно 1898 га соняшника, 3318 га сої, 4544 га
ріпаку, 488 га цукрових буряків і 15169 га зернових культур.
Впродовж 2015 року в економіку району було вкладено 175.9 млн. грн.
Основними є кошти підприємств – 90 млн. грн., кошти населення на
індивідуальне будівництво – 56 млн. грн., кошти державного і місцевого
бюджетів – 19.3 млн. грн.
В 2015 році за кошти державного фонду регіонального розвитку було
реалізовано 5 проектів на суму 3452.2 тис. грн. В 2016 році буде реалізовано 8
проектів на суму 14442.2 тис. грн.
У 2016 році з обласного бюджету розвитку планується фінансування 5
об’єктів на суму 2105 тис. грн.
В минулому році за кошти субвенції з державного бюджету
виконувалися роботи по 36 об’єктах на суму 14472.1 тис. грн. В поточному
році планується реконструкція 5 об’єктів на суму 3 млн. грн. Також
передбачена субвенція з державного бюджету в сумі 24487 тис. грн. для
розвитку об’єднаних територіальних громад.
В 2015 році брали участь в обласному конкурсі мікропроектів. Було
реалізовано 28 проектів загальною вартістю 3.7 млн. грн. З обласного
бюджету залучено 1.7 млн. грн. В поточному році будемо реалізовувати 44
проекти загальною вартістю понад 9 млн. грн.
В поточному році планується реалізувати два проекти, де будуть
залучені кошти ЄС ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
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В минулому році із обласного фонду
охорони
навколишнього
природного середовища було залучено 111.5 тис. грн. і виконано роботи по 6
об’єктах. У поточному році планується реалізувати 5 проектів і залучити 2284
тис. грн.
У 2015 році з обласного бюджету на дороги було спрямовано 10876
тис. грн. З резервного фонду обласного бюджету було виділено 735 тис. грн.
на ремонт комунальних доріг м. Рудки, смт. Дубляни, сіл Мала Білина і Чуква.
Відповідно до районної програми в минулому році було спрямовано 280 тис.
грн. на місцеві дороги Нагірне – Звір та Звір – Лукавиця. Крім цього на ремонт
доріг комунальної власності за кошти органів місцевого самоврядування було
спрямовано 3147 тис. грн. Встановлено 6 автобусних зупинок в селах Чуква,
Кульчиці, Ралівка. Загалом на ремонт доріг у 2015 році було спрямовано
15038 тис. грн.
В 2016 році виділяється 37 млн. грн. з державного бюджету на
проведення ремонту доріг. В районній Програмі по дорогах передбачено
кошти в сумі 250 тис. грн. З обласного бюджету на ремонт доріг загального
користування буде виділено 5 млн. грн. На ремонт дороги Мостиська – Самбір
- Борислав передбачено кошти обласного бюджету в сумі 8 млн. грн.
Загалом на ремонт доріг цього року буде використано понад 50 млн.
грн.
Ковалів В.І.: щодо вибору підрядників на виконання робіт.
Курман Т.М.: підрядників вибирає сам замовник.
Кімак В.В.: а ні районна рада, а ні районна державна адміністрація не
втручається у вибір підрядників. Де вимагається тендер, проводиться тендер.
Сьогодні самі громади є ініціаторами проектів.
Сенейко Б.М.: щодо закупівлі шкільних автобусів.
Фрей М.М.: шкільні автобуси закуповуються за кошти обласного
бюджету.
Домчак О.І.: щодо закупівлі «Школяриків» вже оголошено тендер.
Кімак В.В.: ми відправили запити на три автобуси: Воютичі (Заріччя),
Никловичі, Долобів.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про виконання
Програми соціально-економічного розвитку за 2015 рік та Програму
соціально-економічного та культурного розвитку Самбірського району на
2016 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про виконання Програми соціальноекономічного розвитку за 2015 рік та Програму соціально-економічного та
культурного розвитку Самбірського району на 2016 рік».
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Слухали: Кімака В.В «Про внесення
змін
до
бюджетних
призначень районного бюджету Самбірського району на 2016 рік».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до бюджетних призначень районного бюджету Самбірського району на
2016 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. 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 реорганізацію лікарні відновного
лікування смт. Дубляни».
Реорганізація лікарні у відділення. Зменшується адміністративний
штат.
Василенко Ю.Ю.: ми проти того, щоб там розміщувалося наркологічне
відділення.
Кімак В.В.: ми не розглядаємо зараз питання наркологічного
відділення. Ми розглядаємо питання про реорганізацію Дублянської лікарні
відновного лікування у відділення Самбірської центральної районної лікарні
на 30 ліжок.
Скірин С.І.: з 1 вересня Дублянська лікарня перейде під керування
голови селищної ради. Наркологічне відділення заберемо.
Фрей М.М.: тоді не приймаємо рішення.
Домчак О.І.: не переводити лікарню у відділення.
Кімак В.В.: зараз не розглядається питання наркологічного відділення.
Домовилися, що буде громадське слухання за участю депутатів, медичної
комісії і громади. В Дублянах зараз є лікарня. Самбірська центральна районна
лікарня запропонувала перевести Дублянську лікарню у відділення районної
лікарні. Прозвучала пропозиція, щоб ми це питання не розглядали. Нехай буде
лікарня і лікарню будемо передавати у власність громади на наступній сесії.
Була пропозиція депутатів зняти це питання з порядку денного.
Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію зняти питання «Про
реорганізацію лікарні відновного лікування смт. Дубляни» з порядку денного.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: зняти з розгляду питання «Про реорганізацію лікарні
відновного лікування смт. Дубляни».
Слухали: головного лікаря КЗ Самбірська центральна районна лікарня
Скірина С.І. «Про хід реформування медичної галузі Самбірщини»
(додається).
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В
структурі
Самбірської центральної лікарні є 82 медичні
заклади, в тому числі 47 в об’єднаних територіальних громадах. Ліжкова
мережа нараховує 580 стаціонарних ліжок. Проведено реорганізацію
Дублянської лікарні. Реорганізовано Ралівську дільничну лікарню в
поліклініку загальної практики сімейної медицини, Бісковицьку дільничну
лікарню в амбулаторію ЗПСМ.
Щодо формування госпітальних округів.
За перше півріччя на Самбірщині народилося 535 дітей, а померло 715
чоловік.
Щодо роботи Міністерства охорони здоров’я України.
За півроку скоротили 105 штатних одиниць медиків. В бюджеті на
медицину не додали 32 млн. грн. Міська рада із запланованих 3 млн. грн. дала
тільки 500 тис. грн. Щодо ситуації, яка склалася в медичній галузі
Самбірщини.
Василенко Ю.Ю.: хто прийняв
наркологічного відділення у Дубляни.

рішення

про

переведення

Скірин С.І.: я приймав рішення. Щодо ситуації, яка склалася з
переведенням наркологічного відділення з Міжгаєць в Дубляни.
Ковалів В.І.: щодо роботи завідувача наркологічного відділення.
Покращити надання послуг.
Струк Т.М.: проблема у відділенні, чи в керівнику. Щодо можливості
повернення відділення у Міжгайці.
Скірин С.І.: засідання медичної комісії буде завтра о 13.00 год.
Кімак В.В.: засідання медичної комісії відбудеться завтра о 13.00 год.
Запрошуються депутати і представники громади селища Дубляни.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про хід
реформування медичної галузі Самбірщини» за основу.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – 3.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про хід реформування
медичної галузі Самбірщини» в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – 4.
Вирішили: прийняти рішення «Про хід реформування медичної галузі
Самбірщини».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки з метою надання в оренду
ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешил» на території Бабинської сільської
ради (за межами населеного пункту)».
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки з метою надання в оренду ТзОВ «Онур Конструкціон
Інтернешил» на території Бабинської сільської ради (за межами населеного
пункту)» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки з метою
надання в оренду ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешил» на території
Бабинської сільської ради (за межами населеного пункту)».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок ПАТ «Укргазвидобування»
під об’єкт «Облаштування Орховицького нафтогазового родовища.
Свердловина № 20» на території Никловицької сільської ради».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок ПАТ «Укргазвидобування» під об’єкт «Облаштування
Орховицького нафтогазового родовища. Свердловина № 20» на території
Никловицької сільської ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок ПАТ
«Укргазвидобування»
під
об’єкт
«Облаштування
Орховицького
нафтогазового родовища. Свердловина № 20» на території Никловицької
сільської ради».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки ПАТ «Укргазвидобування»
під об’єкт «Облаштування Орховицького нафтогазового родовища.
Свердловина № 23» на території Никловицької сільської ради».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки ПАТ «Укргазвидобування» під об’єкт «Облаштування
Орховицького нафтогазового родовища. Свердловина № 23» на території
Никловицької сільської ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки ПАТ
«Укргазвидобування»
під
об’єкт
«Облаштування
Орховицького
нафтогазового родовища. Свердловина № 23» на території Никловицької
сільської ради».
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Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земельної ділянки ПАТ «Укргазвидобування»
під об’єкт «Облаштування Орховицького нафтогазового родовища. ГРС –
Никловичі» на території Никловицької сільської ради».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки ПАТ «Укргазвидобування» під об’єкт «Облаштування
Орховицького нафтогазового родовища. ГРС – Никловичі» на території
Никловицької сільської ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки ПАТ
«Укргазвидобування»
під
об’єкт
«Облаштування
Орховицького
нафтогазового родовища. ГРС – Никловичі» на території Никловицької
сільської ради».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення площею 0.2000 га на території Бабинської сільської ради (за
межами населеного пункту)».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 0.2000 га на
території Бабинської сільської ради (за межами населеного пункту)» за основу
і в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки
сільськогосподарського призначення площею 0.2000 га на території
Бабинської сільської ради (за межами населеного пункту)».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму протидії проявам
терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і корупції в
Самбірському районі на 2016-2017 роки».
Василенко Ю.Ю.: утримаюся по даному питанню.
Кімак В.В.: керівник перебуває у відрядженні. Буде присутній на
наступній сесії. Прохання підтримати цей проект рішення.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній
діяльності і корупції в Самбірському районі на 2016-2017 роки» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – 3.

11

Вирішили: прийняти рішення «Про Програму протидії проявам
терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і корупції в
Самбірському районі на 2016-2017 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про надання згоди на укладення договору
підряду на реконструкцію та затвердження кошторису».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про надання
згоди на укладення договору підряду на реконструкцію та затвердження
кошторису» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про надання згоди на укладення
договору підряду на реконструкцію та затвердження кошторису».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до договорів оренди».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до договорів оренди» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до договорів
оренди».
Слухали: Кімака В.В. «Про включення нерухомого майна до переліку
комунального майна, що може бути передано в оренду».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про включення
нерухомого майна до переліку комунального майна, що може бути передано в
оренду» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про включення нерухомого майна до
переліку комунального майна, що може бути передано в оренду».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до рішення Самбірської
районної ради від 17.03.2016 року № 82 «Про реорганізацію шляхом злиття
районних позашкільних закладів освіти у Самбірський районний центр
позашкільної освіти».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до рішення Самбірської районної ради від 17.03.2016 року № 82 «Про
реорганізацію шляхом злиття районних позашкільних закладів освіти у
Самбірський районний центр позашкільної освіти» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення
Самбірської районної ради від 17.03.2016 року № 82 «Про реорганізацію
шляхом злиття районних позашкільних закладів освіти у Самбірський
районний центр позашкільної освіти».
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Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження передавального акту».
Відбулося злиття Будинку учнівської творчості, Станції юних туристів,
Малої академії наук учнівської молоді в єдиний Центр позашкільної освіти.
Зараз вони передають майно і тому, потрібно затвердити передавальний акт.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект
затвердження передавального акту» за основу і в цілому.

рішення

«Про

Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження передавального
акту».
Слухали: Кімака В.В. «Про
«Депутатський фонд» на 2016 рік».

внесення

змін

до

положення

Спрощуємо процедуру здачі документів на отримання одноразової
матеріальної допомоги.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до положення «Депутатський фонд» на 2016 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до положення
«Депутатський фонд» на 2016 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про автономне опалення адмінбудівлі».
Даємо дозвіл на встановлення поруч з адмінбудинком котельні.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про автономне
опалення адмінбудівлі» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – 3.
Вирішили:
адмінбудівлі».

прийняти

рішення

«Про

автономне

опалення

Слухали: Кімака В.В. «Про звернення до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до
Закону України «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку».
Звертаємося з пропозицією призупинити початок створення ОСББ.
Василенко Ю.Ю.: доповнити звернення «про прийняте рішення
просимо повідомити районну раду письмово, у встановлений законом
термін».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про звернення
до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України щодо внесення змін до Закону України «Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку» за основу і в цілому.
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Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось –
немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про звернення до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до
Закону України «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку».
Слухали: головного лікаря КЗ Самбірська центральна районна лікарня
Скірина С.І. «Про заключення угод на виконання повноважень між місцевими
бюджетами».
Провести спільну сесію районної і міської рад.
Кімак В.В.: щодо забезпечення медиків коштами на заробітну плату у
повному обсязі. Просили міську раду, від якої ми прийняли минулого року
кошти, спільно вирішувати ці проблеми. Сьогодні нам бракує 23 млн. грн. на
медицину. Місто прийняло рішення виділити тільки 500 тис. грн. В районі
проведено заходів з оптимізації на 7.5 млн. грн. Всі медики міста і району
сплачують податок у вигляді ПДФО в бюджет м. Самбора на 6 млн. грн.
Просили міську раду додати ці кошти медикам. На превеликий жаль
відмовилися. Щодо фінансової ситуації, яка склалася в медичній галузі
Самбірщини.
Фрей М.М.: в цьому році в районі бракувало 8 млн. грн. по закладах
охорони здоров’я району. Відбулася реорганізація в Ралівці, Бісковичах,
Дублянах, Міжгайцях. Це не є проблема тільки району, але і міста. Тут стоїть
питання не розподілу медицини, а як вижити медицині в наступному році.
Скірин С.І.: тут виходить патова ситуація – міська рада передала,
районна не прийняла. Йти у вівторок на сесію міської ради.
Ковалів В.І.: передати кошти місту. Допомагати місту ми будемо так
само, як вони нам помагали попередні роки.
Кульчицький - Жигайло І.Т.: зустрітися з депутатами міської ради
щодо вирішення даного питання.
Фрей М.М.: ми збиралися. На двох таких нарадах був мер. Були
присутні депутати міської і районної ради. Нічого це не дало. Потрібні
конкретні рішення.
Струк Т.М.: засновником Самбірської центральної районної лікарні є
дві юридичні особи – районна і міська ради. Місто повинно помогти.
Юркевич Я.В.: зараз не приймати конкретного рішення. Ініціювати
зустріч міста і району. Запросити з області начальника Департаменту. Повинні
бути і медичні працівники. Ситуацію потрібно якимось чином вирішувати.
Медики будуть ще раз ініціювати зустріч з мером.
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Кімак В.В.: якщо рішення не пройде, тоді закриваємо сесію і як
тільки домовимося з міським головою, я відкриваю позачергову сесію по
даному питанню.
Ще варіант: район приймає рішення передати в повному обсязі
субвенцію місту на вторинну допомогу.
Ставлю на голосування прийняти видатки від міста. Якщо воно не
проходить ми сесію закриваємо. Якщо домовимося з містом збираємо
позачергову сесію.
Марчук Б.А.: питання перенести на інше пленарне засідання.
Зустрітися депутатам міста і району.
Ковалів В.І.: чому медики не відстоюють свої позиції в міській раді.
Настьошин О.І. голова профспілки працівників КЗ Самбірська
центральна районна лікарня: ви вирішуєте свої амбіції. Медицина – це основа
суспільства. Ви поставили нас всіх на коліна.
Кімак В.В.: чому ви два дні тому не прийшли на сесію міської ради і те
саме не сказали, що сьогодні тут.
Настьошин О.І.: тому що нас ніхто не повідомив.
Кімак В.В.: ми хочемо, щоб медицині було краще. Хочемо заставити
місто думати про медиків.
Настьошин О.І.: ми підемо разом з вами до міста. Щодо критичної
ситуації яка склалася в медицині.
Кульчицький – Жигайло І.Т.: поставити пропозицію Марчука Б.А. на
голосування.
Кімак В.В.: перша пропозиція поставити на голосування проект
рішення «Про заключення угод на виконання повноважень між місцевими
бюджетами». Прийняти від м. Самбора в повному обсязі видатки на 2017 рік і
передати 140 тис. грн. до бюджету м. Львова.
Друга пропозиція зняти це питання з порядку денного.
Третя пропозиція розглянути і не закривати.
Сенейко Б.М.: вирішити питання з міським головою і депутатами
міської ради. Провести спільно засідання і по можливості вирішити питання
заборгованості. Ми кидаємо медиків між двома берегами.
Сюшко С.М.: пропозиція – оголосити перерву і назначити спільне
засідання міської і районної ради по цьому питанню.
Ковалів В.І.: не в нас проблема, проблема в тих хто вибирав того мера
міста, який не хоче домовлятися.
Марчук Б.А.: будемо апелювати до мера і депутатів, щоб провести
спільне засідання.
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
заключення угод на виконання повноважень між місцевими бюджетами».
Василенко Ю.Ю.: провести поіменне голосування по прізвищах.
Йде поіменне голосування. Ковалів В.І. зачитує прізвища депутатів.
Результати голосування: За – 3. Проти - немає. Утрималось – 23.
Рішення не прийнято.
Кімак В.В.: на правах голови районної ради маю право внести
альтернативне рішення. Вношу на розгляд депутатів проект рішення «Про
заключення угод на виконання повноважень між місцевими бюджетами»:
У відповідності до пункту 18 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 93, 101, 104 Бюджетного кодексу
України, Самбірська районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Доручити голові Самбірської районної ради В. Кімаку заключити
угоди між Самбірською районною та Самбірською міською радами про
передачу видатків на виконання повноважень між місцевими бюджетами
Львівської області.
2. Передати до міського бюджету м. Самбора кошти медичної
субвенції на фінансування вторинного рівня медицини в повному обсязі.
3. Фінансовому управлінню Самбірської районної державної
адміністрації (О. Парпієва) врахувати у районному бюджеті Самбірського
району на 2017 рік обсяги міжбюджетних трансфертів на фінансування
установ охорони здоров’я.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва
та інвестицій (М. Крись) та на постійну комісію з питань охорони здоров’я,
материнства, праці, соціального захисту населення та соціальної підтримки
учасників АТО і їх сімей (Б. Марчук).
Кімак В.В.: закриваємо цю сесію. І вже оголошуємо заяву від
Самбірської районної ради до депутатів Самбірської міської ради про нашу
ініціативу проведення спільної сесії з приводу питання медицини.
Поставив пропозицію на голосування.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: на позачергову сесію на нашу медичну комісію вношу до
розгляду проект рішення який я оголосив.
Федірко В.С.: включити на позачергову сесію питання про передачу
бібліотек.
Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію включити на розгляд
позачергової сесії питання про передачу двох міських бібліотек і
бібліотечного фонду на фінансування Самбірській міській раді, як це вимагає
бюджетний кодекс.
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Результати голосування: За - 27. Проти–немає. Утрималось– немає.
Кімак В.В.: питання «Різне».
Василенко Ю.Ю.: щодо засідання медичної комісії по Дублянах.
Марчук Б.А.: я як голова медичної комісії проводжу комісію тут, в
районній раді.
Кімак В.В.: завтра тут в першій годині засідання медичної комісії.
Запрошуємо представників громад.
Ковалів В.І.: прийняли рішення, що їдемо до громади.
Марчук Б.А.: щодо переведення наркологічного відділення. Відділення
має бути там, де є умови. В Дубляни я не поїду. Питання вирішене –
відділення не переносимо.
Неможна відокремити місто від району.
Домчак О.І.: в 2017 році буде зовсім інша модель управління
медициною. Будуть госпітальні округи, більше об’єднаних громад і будуть
укладені угоди про надання медичних послуг. Щодо реорганізації медичних
закладів району і міста. Міська влада має задуматися про те, що сьогодні є
проблема в місті Самборі. Ми маємо відновлювати Рудківську лікарню.
Візьму участь у спільному засіданні.
Фрей М.М.: чому ви, медики, не чули нас. За 2014 рік було прийнято
146 людей, коли було звільнено 40 ставок. Питання медицини не
сьогоднішнього дня. Всі зволікали. Це повинна бути проблема не тільки
району, але й міста спільно.
Кімак В.В.: збираємо кошти на поїздку в АТО. Вчора домовилися
мінімальний внесок 200 грн. Здати в 25 кабінет. Хто може поїхати
зголошуйтеся.
Кімак В.В.: закрив V сесію Самбірської районної ради VII скликання.
(Звучить Державний Гімн України)

Голова районної ради

Віталій Кімак
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Підготувала

________________

Н. Колісник

