Протокол
XI сесії Самбірської районної ради
VII скликання
17. 05. 2017р.
10.00 год.
Зареєстровано: 32 депутати.
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:
Сільські голови району, керівники правоохоронних і контролюючих
органів, бюджетних установ і організацій району.
Розпочав сесію заступник голови районної ради – Бобак А.І.
Депутатами одноголосно прийнято рішення про відкриття засідання
XI сесії Самбірської районної ради.
(Звучить Державний Гімн України)
Бобак А.І.: привітав з уродинами депутатів районної ради, які
народилися в травні.
Сьогодні наші два голови поїхали вшанувати пам'ять Івана Попіля,
який загинув в цей день і в його матері сьогодні день народження.
Сьогодні на передодні Свята Героїв покладемо квіти до Меморіалу
слави Героям України м. Самбір, до пам’ятника Степану Бандері м. Самбір та
до пам’ятника УГВР с. Сприня.
Вшанувати хвилиною мовчання пам'ять Героїв України.
(Хвилина мовчання).
Бобак А.І.: представив нового начальника Самбірського ВП ГУНП
підполковника поліції Сушка Олега Ярославовича.
Сушко О.Я.: призначений був 20 березня 2017 року. В Самбірському
районі працював з 1995 року по 2011 рік. Ознайомив присутніх зі своєю
біографією.
Щодо криміногенної обстановки в місті Самборі і в Самбірському
районі. Потрібно зробити ремонт в приміщенні відділу поліції, встановити
відео нагляд в місті і районі. Щодо проблем поліції.
Контактний телефон: 0974904644
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Бобак А.І.: у відповідності до Регламенту, запропонував обрати
лічильну комісію. Пропонуємо: Гошман І.І., Струк Т.М., Брийовський В.О.
Струк Т.М.: прошу замість мене включити Ставкову Г.Л.
Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Брийовський В.О.,
Гошман І.І., Ставкова Г.Л., (одноголосно).
Василенко Ю.Ю.: зачитав звернення редактора газети «Голос
Самбірщини» щодо дофінансування. Пропозиція екологічної комісії та
фракції ВО «Батьківщина» додати газеті 50 тис. грн.
Бобак А.І.: пропозицію розглянемо при розгляді питання «Про
внесення змін до рішення Самбірської районної ради від 22.12.2016 року
№208 «Про затвердження районного бюджету Самбірського району на 2017
рік».
Бобак А.І.: зачитав звернення батьків Городищенського НВК щодо
створення опорної школи.
Кімак В.В.: щодо порядку денного сесії.
Поставив на голосування проект рішення «Про порядок денний XI
сесії» за основу.
Результати голосування: За – 30. Проти – немає. Утрималось – немає.
Кімака В.В.: щодо включення в порядок денний сесії питання «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі на території
Новокалинівської міської ради, площею 0,2468 га».
Черевична Н.М.: питання відкладається, оскільки на земельній комісії
не було кворуму і не було представника від фірми «Барком». Не представлені
всі документи.
Кімак В.В.: питання в порядок денний не включаємо.
Сюшко С.М.: комісія просить включити в порядок денний сесії
питання «Про результати вивчення попиту на об’єкт оренди, нежитлові
приміщення комунального підприємства Самбірської районної ради
«Рудківська лікарня планового лікування».
Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію Сюшка С.М.
Результати голосування: За – 31. Проти – немає. Утрималось – немає.
Пельчар С.Я.: зняти з порядку денного питання «Про внесення змін до
рішення Самбірської районної ради від 04.11.2016 року № 170 «Про створення
опорного закладу Ралівська ЗОШ I-III ступенів ім. Франка».
Кімак В.В.: питання потрібні, але люди мають мало інформації.
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Курило Т.М. начальник відділу освіти
Самбірської
районної
державної адміністрації: якщо знімаємо питання по Ралівці, то знімаємо і по
Рудках, оскільки вони ідентичні. Цими рішеннями затверджуємо статути
опорних шкіл. В статутах жодного слова про філії немає. З обласного
бюджету виділені кошти на опорні школи. Конкурсом признані опорними
Рудківська і Ралівська школи. Минулого року вони отримали 570 тис. грн.,
цього року заплановано 840 тис. грн. Є чітка вимога, якщо не буде філій,
відповідно не буде коштів. Сьогодні пропонується рішення, виключно по
статуту опорних шкіл.
Кімак В.В.: пропозиція є по Ралівській школі.
Стасишин О.Т.: якщо знімати, то знімати два питання. Ні одна школа
не хоче бути філією, оскільки зразу ж йде пониження статусу.
Кімак В.В.: департамент освіти поставив умову утворити філії, інакше
грошей не дадуть. При формуванні філій статус не понижується, тільки якщо
це школа I-III ступенів.
Поставив пропозицію перенести питання «Про внесення змін до
рішення Самбірської районної ради від 04.11.2016 року № 170 «Про створення
опорного закладу Ралівська ЗОШ I-III ступенів ім. І. Франка» та питання «Про
внесення змін до рішення Самбірської районної ради від 04.11.2016 року
№ 171 «Про створення опорного закладу Рудківська ЗОШ I-III ступенів
ім. В.Жеребного» на наступне засідання сесії.
Результати голосування: За – 31. Проти – немає. Утрималось – немає.
Сюшко С.М.: зняти питання «Про перейменування (пониження
ступеня) Вощанцівського НВК «СЗШ I-III ступенів – ДНЗ» у Вощанцівський
НВК «СЗШ I-II ступенів – ДНЗ».
Стасишин О.Т.: Вощанцівська школа готова до того, щоб їм понизили
ступінь. Вони зробили НВК і створили садочок. Щодо працевлаштування
вчителів.
Курило Т.М.: є рішення сільської ради, є демографія.
Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію Сюшка С.М. - зняти з
порядку денного сесії питання «Про перейменування (пониження ступеня)
Вощанцівського НВК «СЗШ I-III ступенів – ДНЗ» у Вощанцівський НВК
«СЗШ I-II ступенів – ДНЗ».
Результати голосування: За – 6. Проти – 12. Утрималось – 14.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про порядок денний XI
сесії» в цілому.
Результати голосування: За – 30. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про порядок денний XI сесії».

4

Слухали: начальника відділу економічного розвитку і торгівлі
Курман Т.М. «Про затвердження Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Самбірського району на 2017 рік» (додається).
Попередні дані по субвенції з державного бюджету на розвиток
інфраструктури ОТГ складають 16,2 млн. грн. Приблизно буде
реалізовуватися до 40 проектів.
Райдержадміністрацією подано заявки по субвенції з державного
бюджету на соціально-економічний розвиток території та пропозиції до
бюджету розвитку обласного бюджету. Є попередня постанова про включення
дитячого садочку с. Кульчиці в субвенцію з державного бюджету на
соціально-економічний розвиток території.
Планується закупити квартиру для дитини – сироти зі Стрілкович. З
районного бюджету буде виділено 100 тис. грн., з бюджету Стрілковицької
сільської ради 150 тис. грн. і 180 тис. грн. з обласного бюджету.
Кімак В.В.: чекаємо на результати конкурсу державного фонду
регіонального розвитку. Йде написання двох проектів по програмі
транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна. Це по медицині. Всі
об’єкти і проекти, які цього року реалізовуються в Самбірському районі
виставляємо на сайт районної ради, на карту.
Струк Т.М.: проект по термомодернізації районної лікарні «Хоспіс»
поданий на ДФРР ще в кінці 2016 року на 2017 рік. В нас є проектнокошторисна документація, експертиза, проект поданий у відділ економіки
ОДА. Проект на утеплення і будівництво котельні.
Кімак В.В.: на конкурс державного фонду регіонального розвитку
подали 25 проектів.
Василенко Ю.Ю.: щодо ремонту дороги Никловичі - Задністряни та
Самбір - Львів. Щоб представники районної ради або райдержадміністрації
підписували акти виконаних робіт.
Фрей М.М.: на даний час ні представники від районної ради, ні
представники від райдержадміністрації в такі комісії не включені. В цьому
році на дороги місцевого значення в Самбірському районі виділено 100600
тис. грн. Разом з дорогою Самбір-Львів 500 млн. грн. Щодо ремонту дороги
Никловичі – Задністряни. Зараз освоюється перший транш 6 млн. грн. від
Рудок в напрямку Никлович. На цю дорогу в напрямку Колбаєвич, від
залізничного переїзду, буде виділено 3.5 млн. грн. В другому півріччі будуть
ще додаткові кошти. До кінця травня обіцяють почати зрізати асфальт від
львівського моста в напрямку Львова. На території «ШРБУ-88» «Онур» почав
будувати бетонний вузол.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Самбірського району на 2017 рік» за основу і в цілому.
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Результати голосування: За – 30. Проти - немає. Утрималось –
немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми
соціально-економічного та культурного розвитку Самбірського району на
2017 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про підготовку та організацію літнього
відпочинку та оздоровлення дітей».
Виділяємо 28 тис. грн. на літнє оздоровлення дітей. Буде 14 таборів. По
2 тис. грн. на кожен табір.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про підготовку
та організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 29. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про підготовку та організацію літнього
відпочинку та оздоровлення дітей».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження програми «Обдаровані діти»
на 2017-2018 роки».
Закладаємо 20 тис. грн. для придбання подарунків обдарованим дітям,
переможцям олімпіад, конкурсів. Нагородження буде 25 травня.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про підготовку
та організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 28. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення
«Обдаровані діти» на 2017-2018 роки».

«Про

затвердження

програми

Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до Комплексної програми
соціальної підтримки незахищених верств населення Самбірського району на
2016-2018 роки».
Виділяємо 25 тис. грн. на статутну діяльність Самбірській районній
асоціації учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до Комплексної програми соціальної підтримки незахищених верств
населення Самбірського району на 2016-2018 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 28. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Комплексної
програми соціальної підтримки незахищених верств населення Самбірського
району на 2016-2018 роки».
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Слухали: Кімака В.В. «Про виділення коштів з резервного фонду
районного бюджету Самбірського району».
Виділяємо грошову допомогу з резервного фонду районного бюджету
у сумі 5000 грн. на безповоротній основі жительці с. Кульчиці Кульчицької
сільської ради Самбірського району Васькович Євгенії Василівні, у зв’язку з
відшкодуванням нанесених збитків внаслідок пожежі, яка сталася 25 лютого
2017 року у її господарській будівлі.
Виділяємо грошову допомогу з резервного фонду районного бюджету
у сумі 15000 грн. на безповоротній основі жительці с. Задністря Ралівської
сільської ради Колодій Юзефі Іванівні, у зв’язку з відшкодуванням нанесених
збитків внаслідок пожежі, яка сталася 14 березня 2017 року у її житловому
будинку.
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 – 28. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про виділення коштів з резервного
фонду районного бюджету Самбірського району».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до рішення Самбірської
районної ради від 22.12.2016 року № 208 «Про затвердження районного
бюджету Самбірського району на 2017 рік».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до рішення Самбірської районної ради від 22.12.2016 року № 208 «Про
затвердження районного бюджету Самбірського району на 2017 рік» за
основу.
Результати голосування: За – 29. Проти - немає. Утрималось – немає.
Василенко Ю.Ю.: виділити редакції газети «Голос Самбірщини» з
нерозподіленого залишку 50 тис. грн.
Кімак В.В.: з нерозподіленого залишку вирішили дати 100 тис. грн. на
співфінансування двох додаткових мікропроектів – Роздільне і Воютичі
школа. Лишається 94990 грн.
Герман П.М.: є лист від відділу освіти райдержадміністрації, щоб
виділити ці кошти на виплату авансу за травень місяць технічному персоналу
загальноосвітніх навчальних закладів.
Кімак В.В.: в наших бюджетних установах освіти, медицини, центру
первинної допомоги під час опалювального сезону відбулася перевитрата
коштів за комунальні послуги, за газ. Потрібно було терміново погашати цю
заборгованість. Кошти взяли у відділі освіти з зарплати техпрацівників шкіл.
Зараз потрібно 300 тис. грн. щоб ці кошти повернути. Пропозиція бюджетної
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комісії залишок коштів у сумі 94990 грн.
заборгованості.

спрямувати

на

виплату

цієї

Василенко Ю.Ю.: на бюджетній комісії це питання не розглядалося.
Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію Василенка Ю.Ю. –
виділити з нерозподіленого залишку 50 тис. грн. на дофінансування газети
«Голос Самбірщини».
Результати голосування: За – 13. Проти - немає. Утрималось – 11.
Кімак В.В.: пропозицію не підтримано.
Сюшко С.М.: запитання до редактора газети: «чи Ви подали заявку на
конкурс «ЗМІ за проєвропейські зміни в Україні». На які конкурси Ви
подавали заявки. Редакція хай заробляє.
Пукій М.М. редактор газети «Голос Самбірщини»: щодо позиції
фракції «Свобода». З виділених 50 тис. грн. 18 тис. грн. йде на податки. До
нас звертаються усі державні структури. Всі звертаються – друкуйте
безкоштовно. Якщо ви так приймаєте рішення, тоді відмовляєтеся від друку
матеріалів, припиняєте будь-які до нас претензії, вимоги чи вибирайте інше
видання. Більшу суму коштів ми заробляли на себе самі.
Пельчар С.Я.: додати кошти газеті.
Сенейко Б.М.: на президії в матеріалах не були вказані кошти на
заробітну плату техпрацівників. Готуйте документи відповідно до Регламенту.
Кімак В.В.: на президії справді цього не було в проекті рішення. Ця
поправка виникла вчора. Вчора до нас звернувся відділ освіти з такою
проблемою. Там потрібно 300 тис. грн.
Василенко Ю.Ю.: є Програма місцевого самоврядування Самбірського
району. Може можна перенести сплату внесків на липень. Є програма захисту
населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру. Можливо виділити на неї не 70 тис. грн., а менше. Додати ті кошти
газеті.
Романяк І.М.: вивчити до наступної сесії питання фінансування газети.
Газету потрібно підтримати.
Кімак В.В.: якщо сьогодні це питання не вирішиться, то ми
обов’язково до нього повернемося на наступній сесії.
Бобак А.І.: щодо фінансування газети. Маємо передплату 1400
примірників. Це надзвичайно мало. Щодо сплати податків в район, співпраці з
об’єднаними громадами.
Першочергово має бути закриття зарплати і енергоносіїв. Буде
перевиконання в наступному кварталі – дамо газеті.
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Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію Германа
П.М. – кошти в сумі 94990 тис. грн. нерозподіленого залишку передати
відділу освіти для погашення заборгованості по заробітній платі
техпрацівникам.
Результати голосування: За – 20. Проти - немає. Утрималось – 4.
Кімак В.В.: пропозицію підтримано.
Кімак В.В.: на наступній сесії ми з вами до того питання повертаємося.
На наступній сесії знов будемо вносити зміни до бюджету.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про внесення змін до
рішення Самбірської районної ради від 22.12.2016 року № 208 «Про
затвердження районного бюджету Самбірського району на 2017 рік» в цілому.
Результати голосування: За – 20. Проти - немає. Утрималось – 4.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення
Самбірської районної ради від 22.12.2016 року № 208 «Про затвердження
районного бюджету Самбірського району на 2017 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки під об’єктом «Облаштування
Залужанського газового родовища. Підключення свердловини №57» на
території Новокалинівської міської ради, площею 0,0046 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки під об’єктом «Облаштування Залужанського газового
родовища. Підключення свердловини №57» на території Новокалинівської
міської ради, площею 0,0046 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 28. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки під об’єктом
«Облаштування Залужанського газового родовища. Підключення свердловини
№57» на території Новокалинівської міської ради, площею 0,0046 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки під об’єктом «Облаштування
Залужанського газового родовища. Підключення свердловини №57» на
території Новокалинівської міської ради, площею 0,0007 га».
Черевична Н.М.: це для обслуговування свердловини. Там є тільки
труба, там нічого не роблять.
Чулик О.В. перший заступник Новокалинівського міського голови:
вони хотіли стільки і ми їм стільки погодили. Там тільки стоїть труба.
Баран І.В. начальник Держгеокадастру у Самбірському районі: це 7 м.
кв. Коли свердловина готова до експлуатації їм для обслуговування хватає 7
м. кв., то так йде по Україні. Це загальна норма.
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Струк Т.М.: наступні питання також стосуються 57 свердловини,
тільки різні площі.
Сенейко Б.М.: то є та сама свердловина, але для кожного виду
діяльності є інша площа.
Чулик О.В.: одна свердловина, одна назва, але три труби, три ділянки.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки під об’єктом «Облаштування Залужанського газового
родовища. Підключення свердловини №57» на території Новокалинівської
міської ради, площею 0,0007 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки під об’єктом
«Облаштування Залужанського газового родовища. Підключення свердловини
№57» на території Новокалинівської міської ради, площею 0,0007 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки під об’єктом «Облаштування
Залужанського газового родовища. Підключення свердловини №57» на
території Новокалинівської міської ради, площею 0,0247 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки під об’єктом «Облаштування Залужанського газового
родовища. Підключення свердловини №57» на території Новокалинівської
міської ради, площею 0,0247 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки під об’єктом
«Облаштування Залужанського газового родовища. Підключення свердловини
№57» на території Новокалинівської міської ради, площею 0,0247 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки під об’єктом «Облаштування
Залужанського газового родовища. Підключення свердловини №57» на
території Новокалинівської міської ради, площею 0,1309 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки під об’єктом «Облаштування Залужанського газового
родовища. Підключення свердловини №57» на території Новокалинівської
міської ради, площею 0,1309 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про
затвердження
технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки під об’єктом
«Облаштування Залужанського газового родовища. Підключення свердловини
№57» на території Новокалинівської міської ради, площею 0,1309 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки для обслуговування ставка для риборозведення
на території Воле - Баранецької сільської ради, площею 1,4235 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки для
обслуговування ставка для риборозведення на території Воле - Баранецької
сільської ради, площею 1,4235 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки для обслуговування ставка для
риборозведення на території Воле - Баранецької сільської ради, площею
1,4235 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації з
визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в
оренду на території Луківської сільської ради, площею 2,7400 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації з визначення нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що передається в оренду на території Луківської
сільської ради, площею 2,7400 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації з визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки,
що передається в оренду на території Луківської сільської ради, площею
2,7400 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки на території Воле Баранецької сільської ради, площею 4,3337 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки на території Воле - Баранецької сільської ради, площею
4,3337 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на території
Воле - Баранецької сільської ради, площею 4,3337 га».
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Слухали: Сюшка С.М. «Про встановлення тарифів на вивезення
твердих побутових відходів».
Це є регуляторний акт. Кабінетом Міністрів України затверджена
Методика розрахунку, згідно якої проводиться розрахунок тарифів на вивіз
твердих побутових відходів. Минулого року ми приймали таке саме рішення.
Була закладена мінімальна заробітна плата на рівні 1600 грн. З 1 січня 2017
року мінімальна заробітна плата 3200 грн. Відповідно затверджені нами
тарифи є недійсні. Комунальним підприємством надано
розроблений
розрахунок, який скерований також до обласного антимонопольного комітету.
По розрахунках вийшло 155 грн. за куб. На місяць на одну людину виходить
19 грн.
Пиртик І.М.: для кого ці тарифи.
Сюшко С.М.: це для нашого комунального підприємства.
Пиртик І.М.: щодо вивезення сміття. У квітні в більшості населених
пунктів сміття не вивозилося.
Василенко Ю.Ю.: в Ралівці місяць не вивозилося сміття. На тендері в
Ралівці було 5 претендентів на вивіз. Виграло наше комунальне підприємство
завдяки низьким тарифам. Якщо ми зараз піднімаємо тарифи, вони
розривають угоду і будуть шукати людей, які будуть вивозити сміття по
дешевших цінах.
Сюшко С.М.: сьогодні суто затверджуємо тарифи.
Струк Т.М.: є розрахунки, є тарифи, є формули. Це його проблема чи
розірвуть з ним угоду чи ні. Ми тільки затверджуємо тарифи.
Ковалів В.І.: в мене є Методика, за якою я затверджую тарифи. По
Ралівській сільській раді 31 тис. заборгованості. Як я маю в людей забрати
заборгованість.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
встановлення тарифів на вивезення твердих побутових відходів» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти - немає. Утрималось – 5.
Вирішили: прийняти рішення «Про встановлення тарифів на
вивезення твердих побутових відходів».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження зведеного кошторисного
розрахунку вартості об’єкта будівництва «Реконструкція спортивного
майданчика на території спортивно-туристичного оздоровчого комплексу
«Прикарпаття» в с. Сприня Самбірського району Львівської області».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта
будівництва «Реконструкція спортивного майданчика на території спортивно-
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туристичного оздоровчого комплексу «Прикарпаття»
в
Самбірського району Львівської області» за основу і в цілому.

с.

Сприня

Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження зведеного
кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва «Реконструкція
спортивного майданчика на території спортивно-туристичного оздоровчого
комплексу «Прикарпаття» в с. Сприня Самбірського району Львівської
області».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до складу постійної комісії
районної ради».
Обираємо Ставкову Г.Л., депутата районної ради, членом постійної
комісії з питань регулювання земельних відносин, планування територій,
розвитку села та агропромислового комплексу.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до складу постійної комісії районної ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до складу постійної
комісії районної ради».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму
самоврядування Самбірського району на 2017 рік».

розвитку

місцевого

Програма дасть можливість сплатити членські внески Самбірської
районної ради в Асоціацію органів місцевого самоврядування «Єврорегіон
Карпати - Україна» і в асоціацію «Ради Львівщини».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
розвитку місцевого самоврядування Самбірського району на 2017 рік» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти - немає. Утрималось – 3.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму розвитку місцевого
самоврядування Самбірського району на 2017 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму сприяння Самбірському ВП
ГУНП у Львівській області у підвищенні рівня безпеки громадян
Самбірського району на 2017 рік – «Безпека району».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
сприяння Самбірському ВП ГУНП у Львівській області у підвищенні рівня
безпеки громадян Самбірського району на 2017 рік – «Безпека району» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про
Програму
сприяння
Самбірському ВП ГУНП у Львівській області у підвищенні рівня безпеки
громадян Самбірського району на 2017 рік – «Безпека району».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Комплексної програми
надання медичної допомоги мешканцям Самбірського району на 2017-2020
роки».
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів
обласного бюджету (90 %) та районного бюджету (10%).
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Комплексної програми надання медичної допомоги мешканцям
Самбірського району на 2017-2020 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Комплексної
програми надання медичної допомоги мешканцям Самбірського району на
2017-2020 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження районної програми
«Забезпечення дітей-інвалідів та дітей з важкими інтоксикаціями медичними
препаратами, виробами медичного призначення та дезінтоксикаційною
терапією на 2017-2020 роки».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження районної програми «Забезпечення дітей-інвалідів та дітей з
важкими інтоксикаціями медичними препаратами, виробами медичного
призначення та дезінтоксикаційною терапією на 2017-2020 роки» за основу і
в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження районної програми
«Забезпечення дітей-інвалідів та дітей з важкими інтоксикаціями медичними
препаратами, виробами медичного призначення та дезінтоксикаційною
терапією на 2017-2020 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму відшкодування, компенсації за
перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах
загального користування автомобільним (залізничним) транспортом та за
надані послуги зв’язку у Самбірському районі на 2017–2019 роки».
Передбачили 150 тис. грн. на пільгові перевезення громадян. З них 100
тис. грн. даємо на автомобільний транспорт і 50 тис. грн. виділяємо на
залізничний транспорт.
Василенко Ю.Ю.: до якого числа будуть пільгові перевезення
пасажирів. Щодо поновлення маршруту об 11.00 з Никлович до Рудок. Щоб в
автобусах висів перелік категорій громадян, які мають право на пільгові
перевезення.
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Романяк І.М.: щодо Никлович поновимо
зробиться дорога.

маршрут

як

тільки

В Самбірському районі є десь порядку 17 тис. пільговиків. Щодо
монетизації пільг з 1 липня.
В кожному автобусі є перелік категорій пільговиків. Інформацію щодо
пільгових категорій громадян подавали в газету.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій
громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним
(залізничним) транспортом та за надані послуги зв’язку у Самбірському
районі на 2017–2019 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму відшкодування,
компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на
приміських маршрутах загального користування автомобільним (залізничним)
транспортом та за надані послуги зв’язку у Самбірському районі на 2017–2019
роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про перейменування (пониження ступеня)
Вощанцівського НВК «СЗШ I-III ступенів - ДНЗ» у Вощанцівський НВК
«СЗШ I-II ступенів - ДНЗ».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
перейменування (пониження ступеня) Вощанцівського НВК «СЗШ I-III
ступенів - ДНЗ» у Вощанцівський НВК «СЗШ I-II ступенів - ДНЗ» за основу і
в цілому.
Результати голосування: За – 21. Проти - 3. Утрималось – 1.
Вирішили: прийняти рішення Кімака В.В. «Про перейменування
(пониження ступеня) Вощанцівського НВК «СЗШ I-III ступенів - ДНЗ» у
Вощанцівський НВК «СЗШ I-II ступенів - ДНЗ».
Слухали: Кімака В.В. «Про передачу до комунальної власності
Ралівської сільської ради об’єктів нерухомого майна».
Передаємо до комунальної власності Ралівської сільської ради будівлю
колишньої дільничної лікарні, тепер амбулаторії. Вони будуть виготовляти
право власності на об’єкт і на землю. Вони подаються на проект програми
Польща-Білорусь-Україна, а там потрібно мати право власності на об’єкт і на
землю.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про передачу до
комунальної власності Ралівської сільської ради об’єктів нерухомого майна»
за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про передачу до комунальної
власності Ралівської сільської ради об’єктів нерухомого майна».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до Статуту комунального
підприємства Самбірська районна лікарня «Хоспіс».
Підтверджуємо не прибутковий статус «Хоспісу». Замість головного
лікаря вводимо посаду директора.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до Статуту комунального підприємства Самбірська районна лікарня
«Хоспіс» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Статуту
комунального підприємства Самбірська районна лікарня «Хоспіс».
Слухали: першого заступника голови Самбірської районної державної
адміністрації Біндаса Р.Р. «Про стан використання земель водного фонду та
водних об’єктів місцевого значення» (додається).
На території Самбірського району знаходиться 175 ставків. З них 78
водних об’єктів знаходиться в межах населених пунктів, 97 за межами
населених пунктів. 28 ставків перебувають в оренді. Два ставки викопані
самовільно.
Черевична Н.М.: надати інформацію по водних об’єктах в розрізі по
сільських радах, населених пунктах. Прошу інформацію подати земельній
комісії.
Фур С.Й. начальник Самбірського управління водного господарства:
інвентаризація ставків була проведена на підставі розпорядження голови
райдержадміністрації. В Самбірському районі є 183 ставки. З них охоплено
угодами на оренду земельних ділянок і водного дзеркала 9. Угод є 9, а ставків
охоплено 24.
Згідно коду класифікації 221300001 всі кошти залишаються в
районному бюджеті. Згідно коду 221300002 всі кошти залишаються в органах
місцевого самоврядування. Раніше цим займалися ми. Згідно прийнятих змін
до законодавства, повноваження за межами населених пунктів,
розпорядженням губернатора від 2015 року, покладені на Департамент
екології. Все в межах населеного пункту покладено на органи місцевого
самоврядування.
Охоплені договорами: Погірці в межах населеного пункту 1, Кульчиці
6 ставків, Чуква 3, Сіде 9, Ралівка 1, Садковичі 1, м. Рудки 1, Новосілки 1,
Никловичі 1.
Кімак В.В.: щодо орендної плати за ставки.
Черевична Н.М.: питання перенести на наступну сесію.
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Качинський П.М.: на нашій території знаходиться ставок в розмірі
20 га, яким володіє Кельман. Але громаді не дозволяють там відпочивати,
ловити рибу, купатись.
Кульчицький – Жигайло І.Т.: скільки платить оренди.
Антоняк М.М. голова Новосілко - Гостиннівської сільської ради:
платить 4300 грн. в місяць оренди.
Кімак В.В.: хто приймав рішення про оренду.
Фрей М.М.: власником є сільська рада. Давала в оренду сільська рада.
Антоняк М.М.: в 2006 році, на підставі погодження сільської ради,
Самбірська райдержадміністрація уклала договір оренди на 49 років. В
договорі прописано: розірвання договору за зверненням однієї з сторін. Це
земля за межами населеного пункту.
Струк Т.М.: є закон України, який забороняє власнику чи орендарю не
допускати жителів.
Василенко Ю.Ю.: звернутися до голови райдержадміністрації щодо
розірвання угоди.
Фрей М.М.: має звернутися сесія сільської ради.
Антоняк М.М.: питання розглядалося на сесії, але не набрало
більшості, оскільки орендна плата поступає.
Фур С.Й.: щодо орендної плати за землю і водне дзеркало. Коли
укладається угода в ній все передбачається. Якщо хтось взяв на промислове
риборозведення, то яка може бути стороння рибалка.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про стан
використання земель водного фонду та водних об’єктів місцевого значення»
за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про стан використання земель водного
фонду та водних об’єктів місцевого значення».
Слухали: Кімака В.В. «Про пропозиції до проекту Програми розвитку
гірських територій Львівщини».
Зараз у Львові напрацьовується окрема Програма розвитку гірських
територій Львівщини, на рівні обласного бюджету. Включили частину нашого
Самбірського району. Подаємо пропозиції до Програми.
Струк Т.М.: в Самбірському районі села не мають статусу гірських, як
ми будемо їх презентувати.
Кімак В.В.: готуються зміни до Закону «Про статус гірських населених
пунктів».

17

В цю Програму включені території
Чуквянської сільської ради.

Вільшаницької

і

Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про пропозиції
до проекту Програми розвитку гірських територій Львівщини» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про пропозиції до проекту Програми
розвитку гірських територій Львівщини».
Слухали: Василенка Ю.Ю. «Про звернення депутатів Самбірської
районної ради».
Зачитав звернення до Президента України П. Порошенка, голови
Верховної Ради України А. Парубія, Прем’єр-міністра України В. Гройсмана
про необхідність проведення Всеукраїнського референдуму з питання
заборони продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні.
Додати до звернення: про прийняте по нашому зверненню рішення
просимо письмово повідомити нас в установлений законом термін.
Кімак В.В.: це чисто політичне питання. Є різні думки з приводу
продовження, або відміни мораторію на продаж земель. Кожна партія, фракція
голосує як вважає за потрібне. Я особисто не підтримую це звернення.
Зачитав зауваження радника з юридичних питань районної ради щодо
запропонованого проекту рішення про проведення референдуму з питання
заборони продажу земель (додається).
Кульчицький – Жигайло І.Т.: Ви не підтримуєте звернення, а яка Ваша
думка.
Кімак В.В.: моя особиста думка – я за те, щоб мораторій на продаж
земель скасували. Але в законодавстві передбачили обмеження, щоб не
відбулося рейдерського захоплення землі в простих, бідних людей. Кожен
має свою думку.
Василенко Ю.Ю.: я вважаю, що ми повинні дати можливість людям
висловитись. Кожна людина має право на свою думку і для того проводиться
референдум. Ми хочемо звернутися, щоб такий референдум дозволили
провести. Прошу підтримати звернення.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про звернення
депутатів Самбірської районної ради» за основу і в цілому.
Василенко Ю.Ю.: давайте поіменне голосування.
Ставкова Г.Л. зачитує список депутатів. Йде голосування.
Результати голосування: За – 14. Проти - немає. Утрималось – 7.
Кімак В.В.: рішення не прийнято.
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Слухали: Кімака В.В. «Про делегування функцій замовника з
реалізації проектів».
Є два проекти по Сприні по табору, які стосуються водопостачання.
Функції замовника може виконувати лише Департамент розвитку та
експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної
державної адміністрації.
Делегуємо функції замовника Департамент розвитку та експлуатації
житлово-комунального господарства Львівської обласної державної
адміністрації по двох проектах:
- «Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини для
господарсько-питного водопостачання спортивно-туристичного оздоровчого
комплексу в с. Сприня Самбірського району Львівської області»;
- «Будівництво НС-ІІ для водопостачання СТОК «Прикарпаття» у
с. Сприня, Самбірського району Львівської області»
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про делегування
функцій замовника з реалізації проектів» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про делегування функцій замовника з
реалізації проектів».
Слухали: Кімака В.В. «Про результати вивчення попиту на об’єкт
оренди, нежитлові приміщення комунального підприємства Самбірської
районної ради «Рудківська лікарня планового лікування».
Надаємо в оренду приміщення для діяльності «МеДІСу».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про результати
вивчення попиту на об’єкт оренди, нежитлові приміщення комунального
підприємства Самбірської районної ради «Рудківська лікарня планового
лікування» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про результати вивчення попиту на
об’єкт оренди, нежитлові приміщення комунального підприємства
Самбірської районної ради «Рудківська лікарня планового лікування».
Кімак В.В.: питання «Різне».
Василенко Ю.Ю.: щодо Програми протидії проявам терористичного
характеру та організованій діяльності і корупції в Самбірському районі та
програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру. З коштів передбачених на ці програми
виділити 50 тис. грн. на газету.
Кімак В.В.: ми програми приймали минулого року, вони діючі.
Можемо на наступну сесію запросити керівників, щоб вони надали

19

інформацію
програми.

на

що

планують використати

кошти

виділені

на

Кімак В.В.: передав Зварич О.В. Погірцівському сільському голові
нагороди від народного депутата Дубневича Я.В. за участь в п’ятому
Волонтерському потязі Єднання України «Труханівська Січ» та за активну
життєву позицію.
Зварич О.В.: подякувала народному депутату та керівникам району за
сприяння участі учнів Погірцівської СЗШ в п’ятому Волонтерському потязі
Єднання України «Труханівська Січ».
З 10 по 17 липня в нас на Самбірщині в Сприні будуть проходити «Ігри
Нескорених».
10 липня чекаємо сьомий потяг тут в нас на Самбірщині.
Кімак В.В.: зараз після сесії на передодні Свята Героїв покладемо квіти
до Меморіалу слави Героям України в м. Самборі, до пам’ятника Степану
Бандері на площі Пам’яті та до пам’ятника УГВР в с. Сприня.
Кульчицький – Жигайло І.Т.: щодо поїздок делегацій Самбірської
районної ради в Польщу.
Кімак В.В.: щодо співпраці з Польщею.
Кімак В.В.: закрив XI сесію Самбірської районної ради VII скликання.
(Звучить Державний Гімн України)

Голова районної ради

Віталій Кімак
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Н. Колісник

