Протокол
VII позачергової сесії Самбірської районної ради
VII скликання
12. 10. 2016р.
10.00 год.
Зареєстровано: 27 депутатів.
Президія сесії:
Бобак А.І. – заступник голови районної ради;
Фрей М.М. – голова Самбірської районної державної адміністрації, депутат
районної ради.
Веде сесію заступник голови районної ради – Бобак А.І.
Депутатами одноголосно прийнято рішення про відкриття засідання
VII позачергової сесії Самбірської районної ради.
(Звучить Державний Гімн України)
Бобак А.І.: привітав з уродинами депутатів районної ради.
Бобак А.І.: у відповідності до Регламенту, запропонував обрати
лічильну комісію.
Вирішили: обрати лічильну комісію у складі:
Паращук С.І., Пиртик І.М. (одноголосно).

Марчук Б.А.,

Ковалів В.І.: попросив вибачення за інцидент який відбувся 29 грудня.
Василенко Ю.Ю.: на наступну сесію підготувати звернення особисто
до Садового і депутатів його фракції щодо довозу пасажирів до кінцевої
зупинки – Львівський залізничний вокзал.
Бобак А.І.: 3 листопада планується чергова сесія. Ще раз повторно
зробимо таке звернення.
Пропозиція - розглянути дане звернення на черговій сесії 3 листопада.
Поставив пропозицію на голосування.
Результати голосування: За – 27. Проти – немає. Утрималось – немає.
Гентош О.Т.: щодо руху великогабаритного транспорту на території
району.
Бобак А.І.: на розгляд виноситься питання:
1. Про внесення змін до районного бюджету Самбірського району на
2016 рік.
2. Про затвердження змін до кошторису реконструкції Самбірської
районної лікарні «Хоспіс».
3. Різне.

D:\Input\194.44.241.86\Protokol_VII_pozacherhowoi_sesii_2017_02_08_16_19_02_840.DOC

2017

2

Бобак А.І.: поставив на голосування проект рішення «Про
порядок денний VII позачергової сесії».
Результати голосування: За – 27. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про порядок денний VII позачергової
сесії».
Слухали: начальника фінансового управління районної державної
адміністрації Парпієву О.П. «Про внесення змін до районного бюджету
Самбірського району на 2016 рік».
За підсумками 9 місяців виконання районного бюджету становить
більше 105 відсотків, тобто перевиконання дохідної частини районного
бюджету 1323,3 тис. грн.
Станом на сьогоднішній день заборгованість по галузі охорони
здоров’я становить 4,6 млн. грн. З липня місяця ще не виплачена заробітна
плата.
Скрита заборгованість по району становить 7,3 млн. грн. По вузловій
лікарні 640 тис. грн., по центральній лікарні 5,3 млн. грн., по галузі культури
1200 тис. грн., установах метод роботи 135 тис. грн.
Враховуючи перевиконання дохідної частини бюджету, нами
розроблено проект рішення. За рахунок перевиконання дохідної частини
бюджету збільшуємо видатки на оплату праці по бібліотеках на 255, 2 тис.
грн., Народні доми 36,4 тис. грн., музична школа 272,3 тис. грн. На садочки
додатково даємо 280 тис. грн., методкабінет 135 тис. грн., господарський
відділ 62 тис. грн., НВК 50,4 тис. грн. і районна рада 232 тис. грн.
Надійшли кошти субвенції з обласного бюджету на виконання
Програми «Електронна Львівщина» на технічне обслуговування та
адміністрування програмного забезпечення веб-порталу системи «Галерея
послуг» в територіальних підрозділах ЦНАПів в загальній сумі 16,7 тис. грн.
Надходження субвенції з бюджету Бабинської сільської ради на
фінансування позашкільної освіти районного підпорядкування в сумі 52,7 тис.
грн.
Надходження субвенції з бюджету Чайковицької сільської ради на
фінансування харчування учнів 1-4 класів Чайковицького НВК «СЗШ I-III ст.
ДНЗ» в сумі 10,0 тис. грн.
Вносимо зміни і доповнення до рішення Самбірської районної ради від
29 грудня 2015 року № 40 «Про районний бюджет Самбірського району на
2016 рік», а саме:
- збільшується загальний обсяг доходів районного бюджету на 2016 рік
на 1402,7 тис. грн., у тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету –
1402,7тис. грн.
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- збільшується загальний обсяг видатків районного бюджету на 2016
рік на 1402,7 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету
– 1402,7 тис. грн.
- вносяться відповідні зміни до показників районного бюджету за
функціональною (додаток 2 бюджету) і відомчою (додаток 3 бюджету)
структурами бюджету;
- збільшується обсяг міжбюджетних трансфертів на 2016 рік на суму
296,7 тис. грн. Це видатки, які ми плануємо передати на фінансування дитячих
дошкільних установ, а саме Воютичі – 70 тис. грн., Погірці – 56 тис. грн.,
Ралівка – 85 тис. грн. і Рудки міська рада – 69 тис. грн.
Сюшко С.М.: щодо коштів виділених на садочки.
Василенко Ю.Ю.: щодо погашення заборгованості перед медиками.
Бобак А.І.: надіємось, що в кінці року медична субвенція буде
погашена.
Фрей М.М.: щодо фінансування медичної галузі наступного року.
Марчук Б.А.: щодо виділення коштів громадами району для лікування
хворих.
Бобак А.І.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до районного бюджету Самбірського району на 2016 рік» за основу.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Бобак А.І.: поставив на голосування рішення «Про внесення змін до
районного бюджету Самбірського району на 2016 рік» в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до районного
бюджету Самбірського району на 2016 рік».
Слухали: головного лікаря Самбірської районної лікарні «Хоспіс»
Струка Т.М. «Про затвердження змін до кошторису реконструкції Самбірської
районної лікарні «Хоспіс».
Вирішили провести замість утеплення даху опалення в межах
кошторису.
Сюшко С.М.: пропозиція комісії додати в рішення другий пункт: «це
рішення набуває чинності з моменту затвердження уповноваженими органами
відповідної документації».
Струк Т.М.: експертизи.
Пиртик І.М.: пропозиція до Тараса Мироновича - не брати участь у
голосуванні. Голосування може містити ознаки конфлікту інтересів.
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Бобак А.І.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження змін до кошторису реконструкції Самбірської районної лікарні
«Хоспіс» за основу.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Бобак А.І.: поставив на голосування пропозицію Сюшка С.М.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Бобак А.І.: поставив на голосування рішення «Про затвердження змін
до кошторису реконструкції Самбірської районної лікарні «Хоспіс» в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження змін до кошторису
реконструкції Самбірської районної лікарні «Хоспіс».
Бобак А.І.: питання «Різне».
Черевична Н.М.: зібратися головам фракцій після сесії для підготовки
звернення щодо довозу пасажирів до кінцевої зупинки – Львівський
залізничний вокзал.
Бобак А.І.: такі звернення вже приймали, їздили на комісію обласної
ради, де дане питання було озвучено з колегами Турківського і
Старосамбірського районів. Львівська міська рада запланувала зробити на
залізничному вокзалі зовсім інакшу реконструкцію і винести заміські
маршрутки на окраїни Львова. Це проблема не тільки Самбірського району, це
проблема цілої Львівщини. Місто запропонувало гірші умови ніж були.
Депутатам поїхати на прийом до мера м. Львова.
Василенко Ю.Ю.: щодо ремонту доріг та підписання акту виконаних
робіт. Включити це питання в порядок денний наступної сесії.
Фрей М.М.: подавати пропозиції по мікропроектах. Щодо осіннього
призову.
Пельчар С.Я.: на наступній сесії заслухати підготовку доріг до
зимового періоду.
Герман П.М.: в Україні в 2015 році стартував проект «Школа
демократичних правил та процедур для органів місцевого самоврядування
України». Самбірська районна рада попереднього скликання брала участь в
цьому конкурсі. Нас не визнали переможцями, але включили до резерву. В
цьому році є залишок коштів. І нам пропонують, якщо ми внесемо зміни до
Регламенту, що ми даємо згоду на розміщення веб-камер і пряму трансляцію в
інтернет наших сесій, то нам дадуть обладнання. Внести дане питання в
порядок денний наступної сесії.
Пиртик І.М.: винести на наступну сесію питання «Про результати
розгляду та виконання депутатських запитів».
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Козич А.Б. головний лікар ДЗ «Вузлова лікарня станції Самбір»:
щодо ситуації, яка склалася з виплатою заробітної плати у вузловій лікарні.
Щодо проекту рішення «Про виключення зі складу районної мережі медичних
установ Державний заклад «Вузлова лікарня станції Самбір ДТГО «Львівська
залізниця».
Фрей М.М.: вам казали звертатися до міського голови. В нас
перевиконання 800 тис. грн. в них більше 6 млн. грн. Податки з вашої
заробітної плати йдуть в місто. Коли вас нам дали примусово, нас хтось питав.
Бобак А.І.: на минулій позачерговій сесії всі кошти, які заробили
направили на виплату заробітної плати. Сьогодні також даємо на заробітну
плату. В районі також є багато комунальних закладів, які потребують
заробітну плату.
Наступного року ми не зможемо фінансувати з районного бюджету
заклади міста. Питання про виключення зі складу районної мережі медичних
установ Державного закладу «Вузлова лікарня станції Самбір ДТГО
«Львівська залізниця» буде розглядатися на комісії. Ми Вас запросимо на
комісію обов’язково.
Козич А.Б.: в 2015 році такі заклади передавали по всій Україні.
Передали з населенням і коштами. Місто перевело вам кошти 500 тис. грн. з
врахуванням потреб медичних закладів, які розташовані в м. Самборі.
Парпієва О.П.: в рішенні сесії міської ради було вказано на
фінансування міських закладів охорони здоров'я. Ви йдете окремо в мережі
установ. Ви фінансуєтеся не через ЦРЛ, а окремо. Тому ми просили, щоб в
рішенні міської ради вказали, що то йде тільки на вузлову лікарню. Цього не
було зроблено.
Бобак А.І.: кошти з перевиконання бюджету і далі будемо
спрямовувати на виплату заробітної плати.
Парпієва О.П.: місто віддає субвенцію, яка йде на одного жителя і ми
приймаючи ту субвенцію також ділимо на охорону, бо воно ніде більше не
може піти. Але чомусь місто не знає, що на охорону бракує мільйони.
Бобак А.І.: на початку року на медицину бракувало поза 30 млн. грн.
Сьогодні розроблено заходів і додатково спрямовано коштів на 17 млн. грн.
Половина є закрита, решту просимо від держави.
Бобак А.І.: закрив VII позачергову сесію Самбірської районної ради
VII скликання.
(Звучить Державний Гімн України)

Заступник голови районної ради

Андрій Бобак
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Підготувала

________________

Н. Колісник

