Протокол
IX сесії Самбірської районної ради
VII скликання
07. 12. 2016р.
10.00 год.
Зареєстровано: 31 депутат.
Президія сесії:
Кімак В.В. ― голова Самбірської районної ради;
Фрей М.М. – голова Самбірської районної державної адміністрації, депутат
районної ради.
Присутні:
Cільські 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 IX
сесії Самбірської районної ради.
(Звучить Державний Гімн України)
Кімак В.В.: привітав присутніх з Днем місцевого самоврядування
України.
Привітав з уродинами депутатів, які народилися в грудні.
Вручення грамот Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА та
Львівської обласної організації профспілки працівників агропромислового
комплексу керівникам фермерських господарств району з нагоди Дня
працівників сільського господарства.
У відповідності до Регламенту, запропонував обрати лічильну комісію.
Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Ставкова Г.Л., Трач В.К.,
Сніч І.О. (одноголосно).
Василенко Ю.Ю.: зачитав депутатське звернення щодо виділення у
2017 році коштів на ремонт дороги Садковичі - Чернихів та дороги Купновичі
- Зарайськ.
Кімак В.В.: сесію проводимо в два засідання. Друге засідання
проведемо 22 грудня. Сьогодні пропонується розглянути 9 питань порядку
денного. Усі інші питання президія рекомендує розглянути на наступному
пленарному засіданні.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про порядок
денний сесії» за основу.
Результати голосування: За – 31. Проти – немає. Утрималось – немає.
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Черевична Н.М.: внести в порядок денний сесії питання «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Чайковицької сільської ради, площею 52,6681 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію Черевичної Н.М.
включити 3 питанням порядку денного питання «Про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
сільськогосподарського призначення на території Чайковицької сільської
ради, площею 52,6681 га».
Результати голосування: За – 30. Проти – немає. Утрималось – 1.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про порядок денний
сесії» в цілому.
Результати голосування: За – 30. Проти – немає. Утрималось – 1.
Вирішили: прийняти рішення «Про порядок денний сесії».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до районного бюджету
Самбірського району на 2016 рік».
Перевиконання дохідної частини районного бюджету за 11 місяців
поточного року становить більше, ніж на 5 відсотків, врахованого у розписі
районного бюджету на відповідний період, в сумі 1919,1 тис. грн. згідно
офіційного висновку фінансового управління.
Маємо можливість до кінця року забезпечити фондом оплати праці і
коштами на енергоносії НВК, позашкільні заклади, методистів відділу освіти,
централізовану бухгалтерію відділу освіти, групу централізованого
господарського обслуговування.
Виділяємо 250 тис. грн. на співфінансування придбання шкільних
автобусів. Закриваємо питання по перевезенню дітей Самбірським АТП – 120
тис. грн. Закриваємо до кінця року питання по зарплаті в Народних домах і
районному Народному домі, по Рудківській музичній школі. Виділяємо 199,9
тис. грн. на оплату за теплопостачання для Самбірської ЦРЛ. Виділяємо 500
тис. грн. на дитячі садочки.
Виділяємо 20 тис. грн. на Програму протидії проявам терористичного
характеру та організованій злочинній діяльності і корупції в Самбірському
районі. 150 тис. грн. на Програму фінансової та матеріальної підтримки КП
«ВТК». На Програму ведення містобудівного кадастру у Самбірському районі
20 тис. грн. 170 тис. грн. на Програму відшкодування відсотків за кредитами,
отриманими
населенням
Самбірського
району
на
впровадження
енергозберігаючих заходів у 2016 році.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до районного бюджету Самбірського району на 2016 рік» за основу і в
цілому.
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Результати голосування: За – 31. Проти- немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до районного
бюджету Самбірського району на 2016 рік».
Слухали: Черевичну Н.М. голову постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, планування територій, розвитку села та
агропромислового комплексу «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського
призначення на території Вощанцівської сільської ради, площею 4,2306 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Вощанцівської сільської ради, площею 4,2306 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 30. Проти - 1. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
сільськогосподарського призначення на території Вощанцівської сільської
ради, площею 4,2306 га».
Слухали: Черевичну Н.М. голову постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, планування територій, розвитку села та
агропромислового комплексу «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського
призначення на території Чайковицької сільської ради, площею 52,6681 га».
Сарафин Л.Є. Чайковицький сільський голова: оцінку робить експерт.
Це площа за межами села, її ніхто не обробляє.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Чайковицької сільської ради, площею 52,6681 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 30. Проти - немає. Утрималось – 1.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
сільськогосподарського призначення на території Чайковицької сільської
ради, площею 52,6681 га».
Слухали: голову постійної комісії з питань житлово-комунального
господарства, комунальної власності, енергоефективності та регуляторної
політики Сюшка С.М. «Про внесення змін до Статуту музею Петра
Сагайдачного в с. Кульчиці».
У липні цього року була прийнята Постанова Кабінету Міністрів про
затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій.
У Статуті має бути вказано, що доходи мусять використовуватися виключно
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для забезпечення їхньої діяльності. У разі
ліквідації
музею
майно
передається такій самій організації, тобто іншому музею. А якщо є кошти, то
у бюджет. Пропонується внести зміни до Статуту:
- до розділу 5 «Фінансування музею» додати підпункт 5.6. «Доходи, або
майно установи не підлягають розподілу, а використовуються виключно для
фінансування видатків на утримання музею та реалізації статутної
діяльності».
- до розділу 10 «Ліквідація та реорганізація музею» додати підпункт
10.5. «У разі ліквідації музею, майно та кошти передаються одній або кільком
неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до
державного, або районного бюджету».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до Статуту музею Петра Сагайдачного в с. Кульчиці» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 30. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Статуту музею
Петра Сагайдачного в с. Кульчиці».
Слухали: Сюшка С.М. «Про внесення змін до статуту комунального
підприємства Самбірської районної ради «Виробничо-транспортна компанія».
Пункт 6.2 статуту комунального підприємства Самбірської районної
ради «Виробничо-транспортна компанія» викласти у новій редакції: «6.2.
Статутний капітал Підприємства становить 620000 (шістсот двадцять тисяч)
гривень».
Затвердити нову редакцію статуту комунального підприємства
Самбірської районної ради «Виробничо-транспортна компанія».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до статуту комунального підприємства Самбірської районної ради
«Виробничо-транспортна компанія» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 30. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до статуту
комунального підприємства Самбірської районної ради «Виробничотранспортна компанія».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до Положення про
централізовану бібліотечну систему Самбірського району».
До розділу 1 «Загальні положення» додати підпункт 1.14.
«Централізована
бібліотечна
система
Самбірського
району
є
правонаступником централізованої бібліотечної системи відділу культури
Самбірської районної державної адміністрації».
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
внесення змін до Положення про централізовану бібліотечну систему
Самбірського району» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 30. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Положення про
централізовану бібліотечну систему Самбірського району».
Слухали: головного лікаря КЗ Самбірська центральна районна
лікарня Скірина С.І. «Про внесення змін до рішення Самбірської районної
ради від 04.11.2016 р. № 173».
Потрібно вказати: кількість штатних одиниць, які переводяться на
роботу до КЗ «Львівська обласна лікарня відновного лікування»; ціну оренди
за рік; перелік будівель, які будуть здаватися в оренду.
Орендна плата 1 грн. в рік. Переводиться 58 штатних одиниць.
Перелік будівель: лікувальний корпус загальною площею 1999.1 кв. м.;
приміщення сараю загальною площею 110,7 кв. м.; харчоблок загальною
площею 232,6 кв. м.; будівля господарська загальною площею 129,9 кв. м.;
приміщення гаражів площею 116.9 кв. м.
Василенко Ю.Ю.: чи будуть лікуватися місцеві жителі.
Скірин С.І.: будуть.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до рішення Самбірської районної ради від 04.11.2016 р. № 173» за основу
і в цілому.
Результати голосування: За – 28. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення
Самбірської районної ради від 04.11.2016 р. № 173».
Слухали: Скірина С.І. «Про затвердження звіту про розподіл
гуманітарної допомоги».
Кімак В.В.: на митниці отримувачем гуманітарної допомоги
зареєстрована ЦРЛ, як юридична особа. Гуманітарна допомога приходить на
ЦРЛ, але частина її направляється в інші заклади, зокрема в «Хоспіс».
Потрібно затвердити, щоб «Хоспіс» взяв на баланс.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження звіту про розподіл гуманітарної допомоги» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження звіту про розподіл
гуманітарної допомоги».
Слухали: голову постійної комісії з питань охорони здоров’я,
материнства, праці, соціального захисту населення та соціальної підтримки

6

учасників АТО і їх сімей Марчука Б.А. «Про призначення головного
лікаря Комунального закладу Самбірський районний центр первинної медикосанітарної допомоги Самбірського району Львівської області».
Призначити з 08.12.2016 року Терлецьку Світлану Михайлівну
головним лікарем Комунального закладу Самбірський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги Самбірського району Львівської
області.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
призначення головного лікаря Комунального закладу Самбірський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги Самбірського району Львівської
області» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 28. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про призначення головного лікаря
Комунального закладу Самбірський районний центр первинної медикосанітарної допомоги Самбірського району Львівської області».
Слухали: Кімака В.В. «Про звіт голови Самбірської районної ради»
(додається).
Марчук Б.А.: щодо ситуації яка склалася в медицині.
Кімак В.В.: про співпрацю міста і району щодо вирішення проблем в
медицині.
Василенко Ю.Ю.: щодо децентралізації. Щодо створення робочих
місць.
Кімак В.В.:
децентралізації.

про

створення

робочих

місць.

Про

проблеми

Бобак А.І.: поставив на голосування проект рішення «Про звіт голови
Самбірської районної ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 29. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про звіт голови Самбірської районної
ради».
Струк Т.М.: запросив присутніх 19 грудня у «Хоспіс» на «День
відкритих дверей».
Фрей М.М.: щодо виділення коштів на руслорегулюючі роботи. Про
ремонт доріг у наступному році. Подякував депутатам за співпрацю.
Кімак В.В.: оголосив перерву до 22 грудня 2016 року.
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II пленарне засідання IX сесії
Самбірської районної ради VII скликання
22. 12. 2016р.
10.00 год.
Зареєстровано: 29 депутатів.
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:
Міський, сільські голови району, керівники правоохоронних
контролюючих органів, бюджетних установ і організацій району.

і

Веде сесію голова районної ради – Кімак В.В.
Кімак В.В.: привітав з Днем ангела (Анни та Миколая).
Вручення сертифікатів ПРООН громадам, які завершили реалізацію
мікропроектів.
Вручення подяк Львівської обласної державної адміністрації
працівникам культури Самбірщини з нагоди Дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва.
Кімак В.В. – нагадав склад лічильної комісії.
Відсутня Сніч І.О. Включити від фракції в склад лічильної комісії
Пиртика І.М.
Кімак В.В.: поставив пропозицію на голосування.
Результати голосування: одноголосно.
Кімак В.В.: зачитав депутатське звернення Куйдича А.О. щодо
незадовільного стану дороги загального користування Чуква - Бережниця.
Звернення скеруємо постійній депутатській комісії для розгляду.
Кімак В.В.: зачитав депутатське звернення Терещинка І.П. щодо
виділення коштів на 2017 рік для потреб Луківської сільської ради.
Звернення переадресовуємо голові Луківської сільської ради. Це
об’єднана громада.
Романяк І.М.: підтримати звернення щодо пільгових перевезень
громадян. Включити питання в порядок денний сесії.
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Кімак В.В.: щодо порядку денного сесії. Від
пленарного засідання в нас залишилися нерозглянуті питання:

попереднього

- Про затвердження районного бюджету Самбірського району на 2017
рік;
- Про ремонт доріг в Самбірському районі в 2016 році та
обслуговування доріг в зимовий період філією «Пустомитівська ДЕД»;
- Про план роботи Самбірської районної ради на 2017 рік;
- Про затвердження угод на виконання повноважень між місцевими
бюджетами.
Президія запропонувала внести додаткові питання в порядок денний:
- Про погодження угоди про співпрацю з гміною Єдліче;
- Про внесення змін до складу постійної комісії ради;
- Про внесення змін до складу президії Самбірської районної ради.
- Про затвердження технічної документації із нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Михайлевицької сільської ради, площею 2,7440 га;
- Про затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Новокалинівської міської ради, площею 20,8788 га;
- Про надання дозволу встановлювати плату за медичні послуги;
- Про затвердження положення про преміювання, встановлення
надбавок та надання матеріальної допомоги керівникам комунальних
організацій;
- Про внесення змін до бюджетних призначень районного бюджету
Самбірського району на 2016 рік;
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін в порядок денний IX сесії» за основу.
Результати голосування: За – 28. Проти - немає. Утрималось – немає.
Пиртик І.М.: внести першим пунктом в порядок денний сесії питання
«Про створення Комунального підприємства Самбірської районної ради
«Рудківська лікарня планового лікування».
Марчук Б.А.: питання було знято, бо не пройшло через медичну
комісію. Не поспішати з таким рішенням.
Струк Т.М.: внести в порядок денний сесії питання «Про затвердження
кошторису та штатного розпису комунального підприємства Самбірська
районна лікарня «Хоспіс». Вводимо пів ставки юриста і пів ставки оператора
комп’ютерного набору.
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Кімак
В.В.:
поставив
на голосування пропозицію І. Романяка
включити в порядок денний сесії питання «Про звернення до Президента
України, Прем’єр-міністра України, голови Верховної Ради України, голови
Львівської обласної державної адміністрації та до голови Львівської обласної
ради щодо пільгових перевезень громадян».
Результати голосування: За – 28. Проти - немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію І. Пиртика включити в
порядок денний сесії питання «Про створення Комунального підприємства
Самбірської районної ради «Рудківська лікарня планового лікування».
Результати голосування: За – 26. Проти - 2. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію Т. Струка включити в
порядок денний сесії питання «Про затвердження кошторису та штатного
розпису комунального підприємства Самбірська районна лікарня «Хоспіс».
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – 1.
Пиртик І.М.: питання «Про створення Комунального підприємства
Самбірської районної ради «Рудківська лікарня планового лікування»
розглянути першим, оскільки присутні представники трудового колективу.
Призначити доповідачем по даному питанню представника трудового
колективу Процька В.В.
Кімак В.В.: поставив пропозицію Пиртика І.М. на голосування.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про внесення змін в
порядок денний IX сесії» в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін в порядок денний IX
сесії».
Слухали: Процька В.В. «Про створення Комунального підприємства
Самбірської районної ради «Рудківська лікарня планового лікування».
Рудківська районна лікарня – це багатопрофільний заклад, який має 6
відділень (дитяче, гінекологічне, хірургічне, терапевтичне, неврологічне і
пологове). Ми обслуговуємо населення м. Рудок і приписної дільниці (14877
жителів). Обслуговуємо жителів, які обслуговуються Погірцівською і
Луківською лікарськими амбулаторіями. Всього на даний час в зоні
обслуговування 24171 житель.
В 2017-2020 роках має бути здійснена медична реформа. Перше, що
передбачає реформа – реформування первинної медико-санітарної ланки.
Районна рада вже створила Самбірський районний центр первинної медикосанітарної допомоги. Другий етап реформи – реформування вторинної ланки.
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Ми передбачили скорочення 30 ліжок в нашій лікарні. Зараз є 105.
Маємо право створити відділення невідкладної медичної допомоги (до 6
ліжок). Ми не претендуємо на роль районної лікарні. Рудківська лікарня має
свій кошторис. Ми вже розробили кошторис, штатний розпис. Минулого року
кошторис був 14 млн. грн., а цього року 12 млн. грн. На оплату праці потрібно
8700 тис. грн.
Марчук Б.А.: щодо покращення обслуговування населення.
Процько В.В.: медична реформа передбачає автономізацію закладів
охорони здоров’я.
Марчук Б.А.: а всіх важких хворих будете відправляти до Самбора.
Процько В.В.: а ви будете відправляти у Львів.
Марчук Б.А.: буде створено госпітальний округ, будуть поділені лікарні.
Струк Т.М.: щодо створення комунальних підприємств.
Фрей М.М.: радимо депутатам міської ради в такий самий спосіб
створити комунальні заклади в місті: вузлову лікарню, дитячу лікарню.
Скірин С.І.:Самбірська медицина зараз має 570 ліжок. В тому числі
ваших 105. Якщо ми сьогодні це зробимо міські депутати автоматично
створюють міську лікарню на 210 ліжок. Якщо врахувати поправки, які дав
департамент, що не 60 ліжок на 10 тис. населення а 40, то буде всього на 150
ліжок. Людей з району будуть направляти в Рудки. Розвалимо Самбірську
медицину.
Гусар О.А.: виходить так, що ви хочете зберегти Самбірську медицину,
а скоротити Рудківську.
Скірин С.І.: як будуть створені округи, автоматично робимо в Рудках
лікарню планового лікування, в Самборі лікарню інтенсивного лікування.
«Хоспіс» в нас є.
Фрей М.М.: ми є співзасновники. Без нас місто нічого не зробить.
Скірин С.І.: так зроблять вони без вас, як ви без них робите.
Гусар О.А.: Рудківску лікарню не можна скорочувати. Підтримати дане
рішення.
Марчук Б.А.: був незалежний аудит з Києва, який розробив реформу
медицини. Згідно аудиту, якщо в Самборі буде створено округ, то – в Рудках
буде лікарня планового лікування, а в Самборі лікарня інтенсивного
лікування. Було вказано зі 105 ліжок залишити 50. Ніхто в Рудках не збирався
закривати лікарню. Медицина має бути ціла і неподільна.
Романяк І.М.: прошу підтримати ініціативу громади.
Гошман І.І.: підтримати людей.
Ковалів В.І.: таким людям треба помагати.
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Бобак А.І.: медична галузь фінансувалася на утримання ліжкомісця. На сьогоднішній день держава дає кошти з розрахунку на одного
жителя. Чим більше жителів на певній території, тим більше коштів.
Щодо створення госпітального округу.
Кімак В.В.: дефіцит на заробітну плату медикам в 2017 році буде
становити 55 млн. грн. Якщо Рудки будуть в структурі ЦРЛ, то ЦРЛ повинна
буде вишукати для них до кінця року 3 млн. грн. Якщо Рудки стають окремим
комунальним закладом, ми виділяємо їм майже 7 млн. грн. і 1 млн. грн. на
комунальні послуги. В результаті ми зможемо передати місту 2 млн. грн. на
лікування хворих Самбірського району.
Марчук Б.А.: щодо лікування важкохворих.
Кімак В.В.: наше завдання з вами, як депутатів районної ради
підтримати Рудківський колектив.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про створення
Комунального підприємства Самбірської районної ради «Рудківська лікарня
планового лікування» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - 2. Утрималось – 1.
Вирішили: прийняти рішення «Про створення Комунального
підприємства Самбірської районної ради «Рудківська лікарня планового
лікування».
Слухали: Кімака В.В. «Про погодження угоди про співпрацю з гміною
Єдліче».
В Самбірському районі сьогодні готується спільний проект з гміною
Єдліче по модернізації «Хоспісу». Подається на конкурс до 31 грудня. Ми
підписали декларацію партнерства в проекті, але гміна Єдліче виявила
бажання підписати угоду про співпрацю. Сесія гміни Єдліче вже
проголосувала за угоду з Самбірським районом. В суботу ми підписали цю
угоду. Для того щоб угода вступила в дію потрібно, щоб сесія її ратифікувала.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про погодження
угоди про співпрацю з гміною Єдліче» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 29. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про погодження угоди про співпрацю
з гміною Єдліче».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до складу постійної комісії
ради».
Обрати головою постійної комісії з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та інвестицій Германа П.М.
Обрати заступником голови постійної комісії з питань бюджету,
соціально-економічного розвитку, підприємництва та інвестицій Крися М.М.
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
внесення змін до складу постійної комісії ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – 1.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до складу постійної
комісії ради».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до складу президії
Самбірської районної ради».
Виключити зі складу президії Самбірської районної ради Крися
Миколу Миколайовича, включити Германа Петра Михайловича.
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 – 26. Проти - немає. Утрималось – 1.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до складу президії
Самбірської районної ради».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації із
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення на території Михайлевицької сільської ради, площею 2,7440 га».
Черевична Н.М.: земельна комісія вирішила з 1 січня без участі
представників фірми, яка виготовляє нормативну грошову оцінку не буде
брати до розгляду нормативно грошову оцінку. Провести тренінг, навчання
щодо проведення нормативно грошової оцінки.
Щоб на комісії були присутні сільські голови.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації із нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Михайлевицької сільської ради, площею 2,7440 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації із нормативної грошової оцінки земельної ділянки
сільськогосподарського призначення на території Михайлевицької сільської
ради, площею 2,7440 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського
призначення на території Новокалинівської міської ради, площею 20,8788 га».
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 20,8788 га» за основу і в цілому.
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Результати голосування: За - 27. 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 20,8788 га».
Слухали: Бобака А.І. «Про надання дозволу встановлювати плату за
медичні послуги».
Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних
закладах охорони здоров’я згідно Постанови Кабінету Міністрів:
- косметологічна допомога, крім тієї, що подається за медичними
показаннями;
- анонімне обстеження та лікування хворих, заражених хворобами, що
передаються статевим шляхом, а також хворих на алкоголізм і наркоманію
(крім обстежень на ВІЛ та СНІД);
- лікування безпліддя, включаючи
запліднення та імплантацію ембріона;

хірургічні

методи,

штучне

- оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою
профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення;
- консультування і лікування осіб з вокальними порушеннями або з
метою їх профілактики, подання фоніатричної допомоги;
- лікування логоневрозів у дорослих;
- операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах
(методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як
на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за
медичними і соціальними показаннями;
- медичні огляди:
для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних
службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних
документів);
попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та
для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли
медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби
зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та
носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні
медичні огляди.
- протезування в тому числі зубне, слухове та очне;
- корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз;
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- стоматологічна допомога, що подається
населенню
госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров'я;
- медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних
змагань, масових культурних та громадських заходів тощо;
- лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням
громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням
телемедицини;
- медична допомога хворим удома, зокрема із застосуванням
телемедицини
(діагностичне
обстеження,
процедури,
маніпуляції,
консультування, догляд);
- перебування у стаціонарі батьків у зв'язку з доглядом за дітьми віком
понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини;
- перебування батьків разом з дітьми в дитячих санаторіях та надання
їм послуг лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру;
- надання санаторно-курортних послуг (реалізація путівок);
- проведення профілактичних щеплень особам, які від'їжджають за
кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або
санаторних закладах, у туристичні подорожі тощо за власним бажанням або
на вимогу сторони, що запрошує;
- проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх
зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні;
- діагностика, профілактика та лікування в госпрозрахункових
кабінетах народної і нетрадиційної медицини;
- медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за
договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому
числі з Фондом соціального страхування України);
- медичне обслуговування, зокрема числі із застосуванням
телемедицини, іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території
України, в тому числі за договорами страхування;
- обстеження, консультування та лікування хворих із сексуальними
розладами, за винятком тих, які є симптомами тяжких психічних розладів;
- проведення судово-психіатричної
територіального розподілу;

експертизи

за

межами

- проведення судово-медичної та судово-психіатричної експертизи у
цивільних справах;
- надання висновку фахівця з питань судово-медичної та судовопсихіатричної експертизи на запити юридичних і фізичних осіб;
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- проведення судово-медичних досліджень за замовленням іноземних
громадян;
- реалізація компонентів та препаратів, виготовлених з донорської
крові;
- видача бланків особистої медичної книжки;
- стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та
установах охорони здоров'я, якщо ці лікарі (провізори) - інтерни:
закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти;
закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на
умовах контракту;
прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров'я (недержавні
фармацевтичні заклади, підприємства);
повторно проходять інтернатуру;
бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі.
- підготовка і навчання з відповідною видачею сертифіката працівників
немедичних спеціальностей (громадян за їх бажанням) практичним навичкам
подання невідкладної медичної допомоги;
- видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби;
- проведення у порядку, визначеному МОЗ або уповноваженим ним
органом, у лікувально-профілактичних закладах клінічних випробувань
лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів,
медичної техніки, виробів медичного призначення та медичних технологій;
- реалізація радіо фармпрепаратів;
- проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярногенетичних, хімічних, токсикологічних та фізичних досліджень, що не
належать до медичної допомоги населенню, та оформлення їх результатів.
Послуги з провадження господарської та/або виробничої діяльності:
- послуги пралень за договорами;
- транспортні послуги (перевезення вантажів), здійснення вантажних
робіт;
- надання в користування автомобільних стоянок, паркування
автомобілів та інших транспортних засобів;
- перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з
поліпшеним сервісним обслуговуванням;
- виготовлення, вирощування та реалізація продукції підсобними
господарствами, лікувально-виробничими та виробничими майстернями,
молочними кухнями, закладами громадського харчування;
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- послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації
(послуги перукаря, косметолога, бальзамування);
- утримання тіл померлих у холодильній камері патолого-анатомічного
бюро після дослідження понад норми перебування, а також тих, що
знаходяться на зберіганні.
Василенко Ю.Ю.: хто буде встановлювати розмір оплати.
Кімак В.В.: буде регуляторний акт.
Струк Т.М.: керівник визначається, які послуги він може надавати.
Подає інформацію в районну раду чи адміністрацію і тоді регуляторним актом
встановлюється вартість цих послуг.
Герман П.М.: чи будуть надаватися такі самі послуги безкоштовно.
Бобак А.І.: щодо надання платних послуг.
Кімак В.В.: за всі ці послуги і так люди платили.
Марчук Б.А.: затвердити на сесії районної ради вартість ліжко-дня.
Бобак А.І.: постанова затверджує перелік платних послуг, а не
встановлює ціну.
Струк Т.М.: щодо вартості ліжко-дня.
Сенейко Б.М.: є незахищені верстви населення. Чи ми не будемо
перечити Конституції затвердивши ці послуги.
Бобак А.І.: просто розширився перелік платних послуг.
Кімак В.В.: щодо соціально-незахищених верств населення можна буде
врегулювати прийнявши місцеву програму.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про надання
дозволу встановлювати плату за медичні послуги» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – 1.
Вирішили: прийняти рішення «Про надання дозволу встановлювати
плату за медичні послуги».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження положення про
преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги
керівникам комунальних організацій».
Додати: встановлюється головою районної ради за погодженням з
головою адміністрації та головою бюджетної комісії.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження положення про преміювання, встановлення надбавок та надання
матеріальної допомоги керівникам комунальних організацій» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження положення про
преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги
керівникам комунальних організацій».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до бюджетних призначень
районного бюджету Самбірського району на 2016 рік».
Закриваємо повністю дефіцит по зарплаті. Залишається до кінця року
неврегульованим питанням - зарплата медикам за грудень місяць. Чекаємо на
додаткову субвенцію.
Фрей М.М.: думаю, що це питання завтра буде вирішене.
Кімак В.В.: не вдалося придбати Шкільні автобуси, через тендери.
Переносимо відкриття тендерних пропозицій на 4 січня. Невикористані кошти
повертаються назад. Якщо це була обласна субвенція, то повертаються назад в
область. Все, що не використали по районному бюджету переходить в вільні
залишки на наступний 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 – 26. 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 районного бюджету
Самбірського району на 2017 рік».
По суті сьогодні затверджуємо тільки зарплату і першочергові видатки
по галузях. Все, що стосується місцевих програм, переносимо на лютий
місяць.
Василенко Ю.Ю.: щодо коштів по Депутатському фонду.
Кімак В.В.: Депутатський фонд у нас формується з місцевої програми з
вільних залишків. Ми його будемо формувати в лютому місяці, коли будемо
знати скільки в нас вільних залишків. Просили голів об’єднаних
територіальних громад також приймати місцеві програми.
Парпієва О.П.: районний бюджет Самбірського району на 2017 рік
сформовано в загальній сумі 409,3 млн. грн. Бюджет формується за програмно
цільовим методом бюджетування. Передано видаткові повноваження з
державного бюджету щодо фінансування за кошти районного бюджету
енергоносіїв установ охорони здоров’я та утримання установ загальної освіти,
крім оплати праці пед. і медпрацівників. Кошти освітньої субвенції будуть
спрямовуватися тільки на оплату праці педагогічних працівників.
З 1 січня розмір мінімальної заробітної плати 3200 грн. Тарифна ставка
першого розряду 1600 грн. Видатки на оплату комунальних послуг зростають
на 10,1 відсотка.
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Кімак В.В.: цього року дефіцит бюджету 10-12 млн. грн. Можемо
сказати, що кожна наша установа, яка є в районі як мінімум до вересня місяця
повністю забезпечена фондом оплати праці.
Василенко
училища.

Ю.Ю.:

чи

планується

фінансування

Погірцівського

Парпієва О.П.: училище фінансується з обласного бюджету.
Струк Т.М.: додати кошти на «Хоспіс».
Скірин С.І.: який цього року буде бюджет медицини.
Парпієва О.П.: формулу розподілу медичної субвенції здійснює
Міністерство охорони здоров’я. Сума коштів, яка планується на ОТГ 26 млн.
грн., 28 на місто і 24 на район.
Скірин С.І.: скільки район передасть місту.
Парпієва О.П.: попередньо в проекті бюджету було передбачено
передати місту 9,7 млн. грн.
Кімак В.В.: це разом з Рудківською лікарньою.
Фрей М.М.: щодо виділення коштів ОТГ.
Скірин С.І.: ціна харчування хворого в Самбірській лікарні 2 грн.
Кімак В.В.: виділяють кошти на кількість жителів.
Марчук Б.А.: щодо коштів виділених у 2016 році на медицину.
Парпієва О.П.: громади виділили 8,7 млн. грн.
Марчук Б.А.: скільки в цьому році район дасть місту на медицину.
Парпієва О.П.: кошти медичної субвенції для Самбірського району 24,1
млн. грн. Крім того 2 млн. грн. ми плануємо з додаткової дотації, яка йде на
оплату енергоносіїв. Разом 26,8 млн. грн. 2 млн. грн. плануємо віддати місту з
тим, що ми відокремлюємо Рудківську лікарню.
Кімак В.В.: минулого року було 19 млн. грн. з них ми утримували
ФАПи, амбулаторії, які ми від вас забрали. Рудківська лікарня коштувала 10
млн. грн., Дублянська лікарня коштувала 3 млн. грн., Міжгайці коштували
2,100 млн. грн. Ми свої заклади забезпечили повністю.
Марчук Б.А.: щодо оплати за пролікованих хворих з інших районів.
Скірин С.І.: 40 відсотків лікується міського населення, 60 відсотків
жителі району.
Кімак В.В.: щодо фінансування закладів медицини.
Парпієва О.П.: щодо заключення угод з громадами.
Фрей М.М.: щодо дефіциту бюджету.
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Романяк І.М.: потрібно робити реорганізацію, якісь зміни. Заключати
угоди з іншими районами, об’єднаними громадами. Приймати бюджет.
Ковалів В.І.: додати кошти «Хоспісу». Пропозиція бюджетної комісії –
щоб терцентр перереєструвався в район.
Фрей М.М.: з 1 січня терцентр буде платити податки в район.
Парпієва О.П.: потрібно визначити суму яку передаємо місту Самбору.
Кімак В.В.: 2 млн. грн.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження районного бюджету Самбірського району на 2017 рік» за
основу.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Герман П.М.: пропозиція бюджетної комісії щодо «Хоспісу» – суму
наразі не збільшувати.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про затвердження
районного бюджету Самбірського району на 2017 рік» в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження районного бюджету
Самбірського району на 2017 рік».
Слухали: начальника філії «Пустомитівська ДЕД» Максиміва І.В.
«Про ремонт доріг в Самбірському районі в 2016 році та обслуговування доріг
в зимовий період філією «Пустомитівська ДЕД» (додається).
Василенко Ю.Ю.: щодо очищення доріг від снігу.
Максимів І.В.: по Самбірському району є три піскорозкидачі. Техніки
ніхто не оновлює і нічого не дає.
Романяк І.М.: щодо режиму роботи в зимовий період.
Максимів І.В.: кошти дають за виконані роботи. Не хватає техніки.
Романяк І.М.: підготувати звернення щодо виділення техніки.
Максимів І.В.: щодо виділення техніки ми зверталися не раз.
Василенко Ю.Ю.: звернутися депутатам.
Ковалів В.І.: скільки коштує кілометр очищення дороги.
Максимів І.В.: потрібно передзвонити до виробничників.
Фрей М.М.: на території району заключені угоди з 12 суб’єктами
господарювання хто має відповідну техніку. Щодо графіка посипання доріг.
Бобак А.І.: в проекті рішення вилучити: «Інформацію начальника
Служби автомобільних доріг у Львівській області Кандибора Руслана
Васильовича».
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Бобак А.І.: поставив на голосування з поправками проект
рішення «Про ремонт доріг в Самбірському районі в 2016 році та
обслуговування доріг в зимовий період філією «Пустомитівська ДЕД» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про ремонт доріг в Самбірському
районі в 2016 році та обслуговування доріг в зимовий період філією
«Пустомитівська ДЕД».
Слухали: Бобака А.І. «Про затвердження плану роботи Самбірської
районної ради на 2017 рік».
Бобак А.І.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження плану роботи Самбірської районної ради на 2017 рік» за основу.
Результати голосування: За – 23. Проти - немає. Утрималось – немає.
Василенко Ю.Ю.: заслухати в першому кварталі управління
агропромислового розвитку стосовно контролю за діяльністю орендарів землі
по дотриманню ними сівозмін та внесенню хімреагентів при обробітку землі
та вирощуванні сільськогосподарської продукції. Про роботу управління у
сприянні розвитку в районі фермерських господарств садівництва і
городництва.
Бобак А.І.: поставив на голосування пропозицію Василенка Ю.Ю.
Результати голосування: За – 23. Проти - немає. Утрималось – немає.
Брийовський В.Й.: заслухати також питання про інформацію голови
робочої групи щодо виявлення порушень законодавства при застосуванні
пестицидів та агрохімікатів агровиробниками на території району.
Бобак А.І.: поставив на голосування пропозицію Брийовського В.Й.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Герман П.М.: включити в перший квартал питання «Про звіт голови
Самбірської районної державної адміністрації щодо виконання делегованих
районною радою повноважень».
Бобак А.І.: поставив на голосування пропозицію Германа П.М.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Бобак А.І.: поставив на голосування рішення «Про затвердження плану
роботи Самбірської районної ради на 2017 рік» в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження плану роботи
Самбірської районної ради на 2017 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження угод на виконання
повноважень між місцевими бюджетами».
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження угод на виконання повноважень між місцевими бюджетами» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження угод на виконання
повноважень між місцевими бюджетами».
Слухали: Кімака В.В. «Про звернення до Президента України,
Прем’єр-міністра України, голови Верховної Ради України, голови Львівської
обласної державної адміністрації та до голови Львівської обласної ради щодо
пільгових перевезень громадян».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про звернення
до Президента України, Прем’єр-міністра України, голови Верховної Ради
України, голови Львівської обласної державної адміністрації та до голови
Львівської обласної ради щодо пільгових перевезень громадян» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про звернення до Президента України,
Прем’єр-міністра України, голови Верховної Ради України, голови Львівської
обласної державної адміністрації та до голови Львівської обласної ради щодо
пільгових перевезень громадян».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження кошторису та штатного
розпису комунального підприємства Самбірська районна лікарня «Хоспіс».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження кошторису та штатного розпису комунального підприємства
Самбірська районна лікарня «Хоспіс» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження кошторису та
штатного розпису комунального підприємства Самбірська районна лікарня
«Хоспіс».
Кімак В.В.: питання «Різне».
Кімак В.В.: подякував депутатському корпусу за плідну роботу.
Привітав присутніх з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим.
Кімак В.В.: закрив IX сесію Самбірської районної ради VII скликання.
(Звучить Державний Гімн України)

Голова районної ради

Віталій Кімак
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Підготувала

________________

Н. Колісник

