Протокол
XII позачергової сесії Самбірської районної ради
VII скликання
22. 06. 2017р.
10.00 год.
Зареєстровано: 23 депутати.
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:
Сільські голови району, керівники правоохоронних і контролюючих
органів, бюджетних установ і організацій району, директор та педагогічний
колектив Рудківської СЗШ.
Веде сесію голова районної ради – Кімак В.В.
Депутатами одноголосно прийнято рішення про відкриття засідання
XII позачергової сесії Самбірської районної ради.
(Звучить Державний Гімн України)
Бобак А.І.: зачитав Подяку Воловцю В.П. з нагоди Дня Героїв.
Кімак В.В.: привітав з уродинами депутатів районної ради.
Кімак В.В.: у відповідності до Регламенту, запропонував обрати
лічильну комісію.
Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Василенко Ю.Ю.,
Струк Т.М., Ціхоцький В.Г. (одноголосно).
Кімак В.В.: зачитав депутатський запит Качинського П.М. щодо
повернення земельної ділянки виділеної під дитячий садочок в селі Хлопчиці
Новосілко - Гостиннівської сільської ради.
Запропонував підтримати депутатський запит Качинського П.М.
Результати голосування: За – 23. Проти – немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: зачитав депутатське звернення Качинського П.М. щодо
оренди ставка на хуторі Літомир.
Кімак В.В.: головною причиною скликання позачергової сесії є те, що в
нас готовий проект рішення по створенню опорного закладу в Рудках з двома
філіями в Колбаєвичах і Роздільному. Комісія провела виїзне засідання в
Рудківській школі з представниками Колбаєвич і Роздільного. Рішення готове,
всі сторони погодили.
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Зачитав

порядок

денний позачергової сесії.

1. Про створення опорного закладу «Рудківська СЗШ I-III ступенів ім.
Володимира
Жеребного»
шляхом
реорганізації
(приєднання)
загальноосвітніх навчальних закладів.
2. Про надання згоди на виділення земельної ділянки для влаштування
модульної (мобільної) котельні.
3. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, що надається в оренду ТзОВ «Транс – Т. С.»,
площею 16,9995 га на території Дублянської селищної ради за межами
населеного пункту.
4. Про передачу спортивного майданчика на баланс Бісковицької сільської
ради.
5. Різне.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про порядок
денний XII позачергової сесії» за основу.
Результати голосування: За – 23. Проти – немає. Утрималось – немає.
Василенко Ю.Ю.: включити в порядок денний сесії звернення щодо
перенесення кінцевої зупинки з станції «Західна» на станцію «Двірцева»
(залізничний вокзал).
Кімак В.В.: щодо включення в порядок денний питання про звернення
до Верховної Ради України, голів депутатських фракцій Верховної Ради
України щодо законопроекту, який мав би врегулювати питання перевезення
вантажів на автошляхах, які сьогодні ремонтуються.
Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію включити дані два
звернення в порядок денний позачергової сесії.
Результати голосування: За – 23. Проти – немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про порядок денний XII
позачергової сесії» в цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про порядок денний XII позачергової
сесії».
Слухали: начальника відділу освіти Самбірської районної державної
адміністрації Курила Т.М. «Про створення опорного закладу «Рудківська
СЗШ I-III ступенів ім. Володимира Жеребного» шляхом реорганізації
(приєднання) загальноосвітніх навчальних закладів».
Відбулися зміни в постанові №777 від 27.08.2010 року. Ми можемо
утворювати дві філії. Можемо долучити до опорної школи села в яких немає
шкіл (але вони були) і учні з них довозяться до опорного майбутнього
закладу. В даному випадку в нас є Вістовичі.
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Кімак В.В.: Тарас Мар’янович запевняє нас, що ніхто з працівників
цих трьох шкіл в результаті цього рішення не буде скорочений. В
Колбаєвичах буде введена посада завідувача філією.
Стасишин О.Т. голова постійної комісії з питань освіти, культури,
молодіжної політики, спорту, духовного відродження і зв’язків з засобами
масової інформації та транскордонного співробітництва: до опорної школи
приєднуються дві початкові школи. В Колбаєвицькій школі з’являється посада
завідувача, що прирівнюється до директора школи.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про створення
опорного закладу «Рудківська СЗШ I-III ступенів ім. Володимира Жеребного»
шляхом реорганізації (приєднання) загальноосвітніх навчальних закладів» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про створення опорного закладу
«Рудківська СЗШ I-III ступенів ім. Володимира Жеребного» шляхом
реорганізації (приєднання) загальноосвітніх навчальних закладів».
Слухали: Кімака В.В. «Про надання згоди на виділення земельної
ділянки для влаштування модульної (мобільної) котельні».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про надання
згоди на виділення земельної ділянки для влаштування модульної (мобільної)
котельні» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про надання згоди на виділення
земельної ділянки для влаштування модульної (мобільної) котельні».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду ТзОВ
«Транс – Т. С.», площею 16,9995 га на території Дублянської селищної ради за
межами населеного пункту».
Мова йде про земельну ділянку, яка передається в оренду для
розташування сонячної станції. Виготовлена нормативно-грошова оцінка.
Орендна ставка 8 %. Дублянська селищна рада буде отримувати більше 1200
тис. грн. в рік. Документи всі готові, комісія земельна погодила.
Пельчар С.Я.: не бачу представників Дублянської селищної ради.
Черевична Н.М.: голова був на засіданні земельної комісії.
Фрей М.М.: це за межами населеного пункту.
Черевична Н.М.: на комісії був голова і землевпорядник Дублянської
селищної ради. Комісія дане питання підтримала.
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що надається в оренду ТзОВ «Транс – Т. С.», площею
16,9995 га на території Дублянської селищної ради за межами населеного
пункту» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається
в оренду ТзОВ «Транс – Т. С.», площею 16,9995 га на території Дублянської
селищної ради за межами населеного пункту».
Слухали: Кімака В.В. «Про передачу спортивного майданчика на
баланс Бісковицької сільської ради».
Ініціатором цього рішення є наша дитячо-юнацька спортивна школа.
На комісії Львівської обласної ради підтримано їх звернення щодо заміни
штучного покриття в Бісковичах на майданчику. Цього року є можливість
замінити це покриття, але при умові, що замовником буде об’єднана громада.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про передачу
спортивного майданчика на баланс Бісковицької сільської ради» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про передачу спортивного майданчика
на баланс Бісковицької сільської ради».
Слухали: Василенка Ю.Ю. «Про звернення депутатів Самбірської
районної ради».
Зачитав звернення (додається).
Кімак В.В.: направити звернення до Садового і голів депутатських
фракцій Львівської міської ради.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про звернення
депутатів Самбірської районної ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про звернення депутатів Самбірської
районної ради».
Слухали: Кімака В.В. «Про звернення до Верховної Ради України»
(додається).
Просимо включити до розгляду в порядок денний сесії Верховної Ради
України питання підтримки законопроектів, які регулюють перевезення
вантажів, застосування вагових комплексів та санкцій щодо тих перевізників,
які порушують вагові норми на автошляхах.
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
звернення до Верховної Ради України» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про звернення до Верховної Ради
України».
Кімак В.В.: питання «Різне».
Цієї неділі в Лановичах відбудеться другий міжнародний фестиваль
українсько-польської культури «Разом як родина». Початок о 16.00.
З 10 по 16 липня в Сприні буде проходити військово-патріотична гра
«Ігри Нескорених».
16 липня в Сприні відбудеться святкування 73-ї річниці створення
УГВР.
30 липня в Кульчицях відбудеться фестиваль «Кульчиці Фест».
Привітав державних службовців з наступаючим святом
державної служби.

Днем

Фрей М.М.: у вівторок збираємо нараду з підрядниками,
розпорядниками коштів, сільськими головами
щодо ходу робіт по
мікропроектах.
Щодо ремонту доріг на території району.
Терещенко І.П.: щодо використання зрізаного асфальту.
Фрей М.М.: власником цього асфальту є Служба автомобільних доріг.
Думаю, що відфрезований асфальт зможемо використовувати на наші місцеві
дороги.
Кімак В.В.: закрив XII позачергову сесію Самбірської районної ради
VII скликання.
(Звучить Державний Гімн України)

Голова районної ради

Віталій Кімак
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Підготувала

________________

Н. Колісник

