Протокол
XIII сесії Самбірської районної ради
VII скликання
28. 09. 2017р.
10.00 год.
Зареєстровано: 25 депутатів.
Президія сесії:
Кімак В.В. ― голова районної ради;
Бобак А.І. – заступник голови районної ради;
Фрей М.М. – голова районної державної адміністрації, депутат районної ради.
Присутні:
Сільські голови району, керівники правоохоронних і контролюючих
органів, бюджетних установ і організацій району.
Розпочав сесію голова районної ради – Кімак В.В.
Депутатами одноголосно прийнято рішення про відкриття засідання
XIII сесії Самбірської районної ради.
(Звучить Державний Гімн України)
Кімак В.В.: привітав з уродинами депутатів районної ради, які
народилися в вересні.
Кімак В.В.: у відповідності до Регламенту, запропонував обрати
лічильну комісію. Пропонуємо: Герман П.М., Ковалів В.І., Сенейко Б.М.
Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Герман П.М.,
Ковалів В.І., Сенейко Б.М. (одноголосно).
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про порядок
денний XIII сесії» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про порядок денний XIII сесії».
Слухали: керівника Самбірської місцевої прокуратури Кольченка В.М.
«Про інформацію Самбірської місцевої прокуратури про результати
діяльності» (додається).
Василенко Ю.Ю.: протягом вказаного періоду закрито 437
кримінальних проваджень. Скільки було скасовано постанов про закриття.
Кольченко В.М.: з вказаної кількості 17. Проводиться досудове
розслідування.
Василенко Ю.Ю.: який термін розслідування справи щодо порушення
земельного законодавства на території с. Слохині.
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Кольченко В.М.: розумний строк. Дане кримінальне провадження
розслідується Старосамбірським відділом поліції. Близько двох тижнів воно
знаходиться в мене на контролі. Планується змінити підслідність з
Старосамбірського ВП на Самбірський ВП.
Василенко Ю.Ю.: особа є встановлена, а експертизи не потрібно
проводити. Є заключення земельного управління, що незаконно було виділено
на цій території земельну ділянку.
Кольченко В.М.: термін до місяця часу.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про інформацію
Самбірської місцевої прокуратури про результати діяльності» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про інформацію Самбірської місцевої
прокуратури про результати діяльності».
Слухали: начальника Самбірського відділу поліції Головного
управління Національної поліції у Львівській області Сушка О.Я. «Про
інформацію Самбірського ВП ГУНП у Львівській області про стан законності,
боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку» (додається).
Проблемні питання в розслідуванні злочинів пов’язані з довготривалим
проведенням експертиз. Зміни в КПК прийняті у 2012 році призвели
практично до блокування роботи слідчого підрозділу. Середнє навантаження
на слідчого складає 196 проваджень.
Підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в
Самбірському ВП немає. Він створений в березні місяці цього року на
території області. 8 працівників обслуговують Стрийський, Дрогобицький,
Самбірський і Яворівський кущі.
В Самбірському ВП немає жодного драгера. Зараз штат дільничних
офіцерів поліції 12 працівників на місто і район. Групи реагування зараз
виконують функції дільничних інспекторів, функції дорожньої служби,
патрульної служби.
Хочу подякувати голові міста Рудок за встановлення 6 камер
відеоспостереження.
В нас є один розбій нерозкритий в с. Хлопчиці і по м. Калинову
вбивство.
Василенко Ю.Ю.: звернутися до депутатів Верховної Ради щодо змін в
КПК та проблем, які виникли в поліції. Подайте нам пропозиції як змінити
ситуацію на краще.
Сушко О.Я.: реформуванням поліції займається комісія Європейського
Союзу. В даний час вирішується питання щодо реконструкції чергової
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частини Самбірського відділу. Ми попали під Програму кращих відділів
України.
Начальник відділу конвойної служби є в області. В конвойній службі
некомплект.
Герман П.М.: щодо вбивства минулого року в Ралівці Бабяка.
Сушко О.Я.: поки що конкретної особи немає.
Кімак В.В.: чи є сприяння голів об’єднаних громад, місцевих рад.
Сушко О.Я.: хотів би щоб вони самі зрозуміли і в себе на місцях
встановили відеокамери.
Писав лист на голову районної ради, голову адміністрації щодо
можливості закупки драгера. Приблизно 43 тис. грн.
Кімак В.В.: лист адресували на розгляд бюджетної комісії. Попередньо
на президії це питання проговорили. Розглянемо в жовтні при перевиконанні
бюджету.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про інформацію
Самбірського ВП ГУНП у Львівській області про стан законності, боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про інформацію Самбірського ВП
ГУНП у Львівській області про стан законності, боротьби із злочинністю,
охорони громадського порядку».
Слухали: начальника фінансового управління районної державної
адміністрації Парпієву О.П. «Про внесення змін до районного бюджету
Самбірського району на 2017 рік».
Відповідно до вимог пунктів 8, 11 статті 23 Бюджетного кодексу
України за період з травня місяця до сьогоднішнього дня до районного
бюджету поступали кошти субвенції з державного бюджету, з інших
бюджетів. Вносилися зміни до бюджету згідно розпоряджень голови районної
державної адміністрації.
Надходження коштів субвенції з інших бюджетів на виконання
інвестиційних проектів в сумі 1556,0 тис. грн., в тому числі: з обласного
бюджету 1100,0 тис грн. (реконструкція будівель СТОК «Прикарпаття» 700,0
тис грн., реконструкція поліклінічного відділення Рудківської районної
лікарні та придбання медичного обладнання 400,0 тис. грн.) та з бюджетів
органів місцевого самоврядування 456,0 тис. грн. на співфінансування
інвестиційних проектів.
Надходження коштів субвенції з державного бюджету місцевому
бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
житлово-комунальних послуг в сумі 20089,1 тис. грн.
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Надходження коштів субвенції з державного бюджету місцевому
бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 360,6
тис. грн.
Надходження коштів субвенції з державного бюджету місцевому
бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань в сумі 414,8 тис. грн.
Надходження коштів медичної субвенції з державного бюджету
місцевому бюджету на забезпечення централізованих заходів з лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 833,3 тис. грн.
Надходження коштів субвенції з державного бюджету місцевому
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій в сумі 4274,0 тис. грн.
Надходження коштів іншої субвенції в сумі 8294,3 тис. грн., в тому
числі: з обласного бюджету - 7926,3 тис грн. (на Програму проведення
обласного конкурсу мікропроектів - 3 787,4 тис. грн.; на фінансування
природоохоронних заходів - 1200,0 тис. грн. (придбання спец автомобіля для
збору та транспортування твердих побутових відходів у м. Рудки); на
фінансування Програми «Спортивний майданчик» - 500,0 тис. грн.
(реконструкція спортивного майданчика на території СТОК «Прикарпаття» у
с. Сприня); на фінансування Програми «Дороги» - 1 400,0 тис. грн.
(капітальний ремонт вулиці Поповича у с. Ралівка - 700,0 тис. грн. та
капітальний ремонт вулиці Залізничної в м. Рудки - 700,0 тис. грн.); на
Програму компенсації перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій
громадян автомобільним та залізничним транспортом – 640,6 тис. грн.; на
реалізацію Комплексної програми розвитку культури – 120,0 тис. грн.; на
реалізацію Обласної програми «Спортивний майданчик» - 50,0 тис. грн.; на
реалізацію Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій
громадян на придбання навчального приладдя дітям із багатодітних сімей –
48,3 тис. грн.; на реалізацію Регіональної програми забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 180,0 тис. грн., з
бюджету Новосілко - Гостиннівської сільської ради на Програму придбання
шкільного автобуса – 90,0 тис. грн., та з бюджетів органів місцевого
самоврядування на співфінансування Програм мікропроектів, на фінансування
установ освіти, охорони здоров’я, культури, дитячо-юнацької спортивної
школи – 278,0 тис. грн.
Надходження коштів субвенції з обласного бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився
станом на 01.01.2017 року на фінансування Програми розвитку освіти в сумі
929,8 тис. грн.
Надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для
сімей загиблих учасників АТО в сумі 562,7 тис. грн.
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Зменшення коштів субвенції з державного
бюджету
місцевому
бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування в сумі 66,3 тис. грн.
Враховуючи всі надходження внесено зміни до дохідної і видаткової
частини бюджету, збільшивши загальний обсяг доходів – видатків районного
бюджету на 37 248,3 тис. грн.
Збільшується профіцит і дефіцит загального фонду на суму 4122,7 тис.
грн.
Збільшено обсяг міжбюджетних трансфертів на суму 9114,2 тис. грн.
Внесено зміни до розподілу видатків бюджету розвитку, збільшивши їх
обсяг на 8912,4 тис. грн.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до районного бюджету Самбірського району на 2017 рік» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до районного
бюджету Самбірського району на 2017 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки, яка перебуває в оренді ДП
«Прикарпатзахідтранс»,
для
обслуговування
допоміжних
об’єктів
нафтопродуктопроводу на території Чукв’янської сільської ради, площею
0,0004 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки, яка перебуває в оренді ДП «Прикарпатзахідтранс», для
обслуговування допоміжних об’єктів нафтопродуктопроводу на території
Чукв’янської сільської ради, площею 0,0004 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, яка
перебуває в оренді ДП «Прикарпатзахідтранс», для обслуговування
допоміжних об’єктів нафтопродуктопроводу на території Чукв’янської
сільської ради, площею 0,0004 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельних ділянок для обслуговування об’єкту
переходу траси № 1 нафтопродуктопроводу на території Кульчицької
сільської ради, площею 0,1596 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельних ділянок для обслуговування об’єкту переходу траси № 1
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нафтопродуктопроводу на території Кульчицької сільської ради, площею
0,1596 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок для
обслуговування об’єкту переходу траси № 1 нафтопродуктопроводу на
території Кульчицької сільської ради, площею 0,1596 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки, яка перебуває в оренді ДП
«Прикарпатзахідтранс»,
для
обслуговування
допоміжних
об’єктів
нафтопродуктопроводу на території Чукв’янської сільської ради, площею
0,0005 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки, яка перебуває в оренді ДП «Прикарпатзахідтранс», для
обслуговування допоміжних об’єктів нафтопродуктопроводу на території
Чукв’янської сільської ради, площею 0,0005 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, яка
перебуває в оренді ДП «Прикарпатзахідтранс», для обслуговування
допоміжних об’єктів нафтопродуктопроводу на території Чукв’янської
сільської ради, площею 0,0005 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки для обслуговування
нежитлової будівлі на території Новокалинівської міської ради, площею
0,2468 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі на території
Новокалинівської міської ради, площею 0,2468 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки для
обслуговування нежитлової будівлі на території Новокалинівської міської
ради, площею 0,2468 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про погодження отримання спеціального
дозволу приватному акціонерному товариству «Воютицький цегельний
завод».
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
погодження отримання спеціального дозволу приватному акціонерному
товариству «Воютицький цегельний завод» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про погодження отримання
спеціального дозволу приватному акціонерному товариству «Воютицький
цегельний завод».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до рішення районної ради
від 20.05.2016 року № 119 «Про затвердження програми «Збереження
культурної спадщини Самбірського району на 2016-2017 роки».
10 тис. грн., які ми виділили на цю програму спрямовуються на
виготовлення паспорта об’єктів культурної спадщини: церкви Воздвиження
Чесного Хреста (с. Вощанці), дзвіниці церкви Воздвиження Чесного Хреста
(с. Вощанці).
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до рішення районної ради від 20.05.2016 року № 119 «Про затвердження
програми «Збереження культурної спадщини Самбірського району на 20162017 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення
районної ради від 20.05.2016 року № 119 «Про затвердження програми
«Збереження культурної спадщини Самбірського району на 2016-2017 роки».
Слухали: головного спеціаліста відділу культури Ковалів Г.І. «Про
підготовку закладів культури Самбірського району до оптимізації».
При потребі в коштах на заробітну плату на 2017 рік в сумі 10 млн. 817
тис. грн., сесією районної ради було затверджено кошти на заробітну плату
для фінансування установ культури в сумі 7 млн. 917 тис. грн.
Незабезпеченість фондом оплати праці становить 2 млн. 900 тис. грн. На
виконання розпорядження голови Самбірської райдержадміністрації від 10
лютого «Про затвердження плану заходів з метою збалансування місцевого
бюджету та забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам
бюджетних установ» відділом культури був виданий наказ від 23.02.2017 року
«Про план заходів щодо дотримання жорсткого режиму економії бюджетних
коштів установами культури у 2017 році». Внаслідок цього було проведено
наступне: обмеження виплат необов’язкового характеру, а саме:
зменшено розмір надбавок педагогічним працівникам за престижність праці;
зменшено розмір надбавок за особливі умови праці працівникам бібліотек;
призупинено з 01.05.2017 року виплату доплати за вислугу років бібліотечним
працівникам, працівникам народних домів ця доплата ніколи не
виплачувалася хоча закон діє вже два роки; не приймалися протягом року
працівники на вакантні місця; протягом року працівникам установ культури
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не
проводилася
виплата
на оздоровлення; працівники культури,
особливо працівники народних домів, йдуть у відпустки без збереження
заробітної плати.
Зменшилися не першочергові видатки: у 2017 р. не проводилася
підписка на періодичні видання для бібліотек.
Станом на сьогодні економія від проведених заходів складає 1 млн. 320
тис. грн. До кінця року додаткова потреба в коштах становить 1 млн. грн.
У зв’язку з утворенням на території району, до кінця року, двох ОТГ
(Рудківської та Воютицької) зменшиться кількість установ, які будуть
обслуговуватися районним народним домом та централізованою бібліотечною
системою. Тому пропонується провести оптимізацію мережі закладів
культури та зменшення кількості працівників.
Після проведених консультацій з керівництвом департаменту з питань
культури, національностей та релігій, з працівниками юридичних служб
визначено орієнтовні штатні розписи установ культури на 2018 рік. Типових
штатів в нас немає. В ЦБС у 2017 році працює 22 працівники, у 2018 році
запропоновано 14. Районний народний дім 18 працівників, у 2018 році
запропоновано 15.
Щоб провести по централізованій бібліотечній системі заходи по
економії коштів, рекомендується об’єднати дві районні бібліотеки (дорослу та
дитячу), які знаходяться на території м. Самбора, після чого вона буде мати
назву Самбірська районна бібліотека з двома відділами для дорослих та для
дітей. Відповідно до цього потрібно внести зміни до Положення про ЦБС та
до переліку базової мережі бібліотечних установ.
Герман П.М.: потрібно добавити до проекту рішення п.2 – внести зміни
до Положення про централізовану бібліотечну систему і п. 3 – внести зміни до
базової мережі ЦБС.
Василенко Ю.Ю.: чи будуть мати зарплату бібліотечні працівники до
кінця року.
Герман П.М.: вступає в дію з 1 січня 2018 року.
Кімак
В.В.:
даний
проект
рішення
дасть
можливість
райдержадміністрації і відділу культури прийняти відповідні накази і
розпорядження, щоб ми з 1 січня наступного року не утримували в м. Самборі
бібліотеки. ЦБС зареєстрована на території м. Самбора. Будемо просити щоб
вони перереєструвалися в будь яку сільську раду.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про підготовку
закладів культури Самбірського району до оптимізації» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про підготовку закладів культури
Самбірського району до оптимізації».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до Програми щодо
запровадження районних стипендій спортсменам району – переможцям та
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призерам офіційних міжнародних змагань,
а
також
винагород
переможцям та призерам офіційних міжнародних, всеукраїнських змагань та
їх тренерам на 2017-2021 роки».
Міняємо розпорядника коштів. Сектор з питань молоді та спорту
районної державної адміністрації на управління соціального захисту
населення Самбірської районної державної адміністрації.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до Програми щодо запровадження районних стипендій спортсменам
району – переможцям та призерам офіційних міжнародних змагань, а також
винагород переможцям та призерам офіційних міжнародних, всеукраїнських
змагань та їх тренерам на 2017-2021 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми щодо
запровадження районних стипендій спортсменам району – переможцям та
призерам офіційних міжнародних змагань, а також винагород переможцям та
призерам офіційних міжнародних, всеукраїнських змагань та їх тренерам на
2017-2021 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про угоду щодо співпраці з Шамотульським
повітом».
Це регіон біля Познані. Вони підтримали наших пожежників подарували нам автомобіль пожежної допомоги, який сьогодні служить
Чукв’янській об’єднаній громаді. Наша делегація побувала в Шамотульському
повіті. Їхня сесія ради повіту підтримала і проголосувала за дану угоду про
співпрацю.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про угоду щодо
співпраці з Шамотульським повітом» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про угоду щодо співпраці з
Шамотульським повітом».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до статуту комунального
підприємства Самбірської районної ради «Рудківська лікарня планового
лікування».
Єдина правка в статуті - вони можуть мати статус отримувача
гуманітарної допомоги.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до статуту комунального підприємства Самбірської районної ради
«Рудківська лікарня планового лікування» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до статуту
комунального підприємства Самбірської районної ради «Рудківська лікарня
планового лікування».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до статуту комунального
підприємства Самбірська районна лікарня «Хоспіс».
В статуті прописується можливість отримання гуманітарної допомоги.
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 – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до статуту
комунального підприємства Самбірська районна лікарня «Хоспіс».
Слухали: Кімака В.В. «Про присвоєння імені Святої Матері Терези
комунальному підприємству Самбірська районна лікарня «Хоспіс».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про присвоєння
імені Святої Матері Терези комунальному підприємству Самбірська районна
лікарня «Хоспіс» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про присвоєння імені Святої Матері
Терези комунальному підприємству Самбірська районна лікарня «Хоспіс».
Слухали: Кімака В.В. «Про звільнення керівника комунального
закладу Самбірська центральна районна лікарня».
Є заява Скірина Степана Івановича.
Марчук Б.А.: прошу підтримати даний проект рішення.
Кімак В.В.: зараз є великий дефіцит коштів на зарплату медикам –
понад 25 млн. грн. Районна рада звільняє головного лікаря за його власним
бажанням. Він продовжує виконувати обов’язки головного лікаря. Ми
звертаємося до Самбірської міської ради щодо ухвали нової редакції Статуту і
призначення головного лікаря. До того часу Степан Іванович виконує
обов’язки головного лікаря.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про звільнення
керівника комунального закладу Самбірська центральна районна лікарня» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти - 1. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про звільнення
комунального закладу Самбірська центральна районна лікарня».

керівника

Слухали: начальника управління соціального захисту населення
Добрянську О.В. «Про затвердження Програми для забезпечення виконання
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рішення
Господарського
суду Львівської області від 05 липня 2017
року по справі № 914/585/17 щодо стягнення заборгованості по пільгах
окремим категоріям громадян на послуги зв’язку за 2016 рік».
Василенко Ю.Ю.: запросити юриста районної ради.
Кімак В.В.: зачитав зауваження радника з юридичних питань районної
ради щодо проекту рішення про затвердження Програми для забезпечення
виконання рішення Господарського суду Львівської області від 05 липня 2017
року по справі № 914/585/17 щодо стягнення заборгованості по пільгах
окремим категоріям громадян на послуги зв’язку за 2016 рік (додаються).
Юрист вважає, що стягнення мав би заплатити державний бюджет, а не
бюджет місцевого самоврядування.
Фрей М.М.: за рішенням суду заблокують соціальному захисту
рахунки.
Добрянська О.В.: якщо ми не відшкодуємо тих 40 тис. грн. будуть
заблоковані рахунки.
Василенко Ю.Ю.: звідки виникло 40 тис. грн. боргу.
Добрянська О.В.: це борг за 2016 рік. Ці кошти платяться з державного
бюджету для пільговиків. Але кошти з державного бюджету не були виділені.
Кімак В.В.: раніше була державна субвенція, яка йшла на пільгові
перевезення на АТП і частина на безкоштовні телефони. В 2016 році цю
державну субвенцію скасували і сказали місцевим бюджетам шукайте вихід з
ситуації. Минулого року ми частково компенсували АТП за перевезення
пільгових пасажирів, але не компенсували за пільгові телефони
«Укртелекому». «Укртелеком» почав по всій Україні подавати всіх в суд.
В зауваженнях пише, що в разі відсутності у державного органу
відповідних призначень, то за рахунок коштів, передбачених за бюджетною
програмою для забезпечення виконання рішень суду. Таку бюджетну
програму підготували.
Пельчар С.Я.: щодо коштів за 2017 рік.
Добрянська О.В.: об’єднані громади будуть фінансувати своїх
пільговиків. В районі залишається 63 пільговики по «Укртелекому». Двоє з
них вже написали відмови.
Василенко Ю.Ю.: чому кошти забирають з районного бюджету, а не з
державного.
Фрей М.М.: щодо 2016 року є рішення суду і всі терміни вже пройшли.
Заблокують рахунки соціального захисту.
Василенко Ю.Ю.: держава не виконала свій обов’язок, чому винна
районна рада.
Кімак В.В.: потрібно розірвати договір з «Укртелекомом».
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Добрянська О.В.: не
договори з «Укртелекомом».

всі пільговики

хочуть

розривати

Бобак А.І.: ми тільки затверджуємо Програму.
Кімак В.В.: пропонуємо районній державній адміністрації створити
робочу групу. Кошти будемо виділяти при перевиконанні бюджету.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми для забезпечення виконання рішення Господарського
суду Львівської області від 05 липня 2017 року по справі № 914/585/17 щодо
стягнення заборгованості по пільгах окремим категоріям громадян на послуги
зв’язку за 2016 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти - немає. Утрималось – 2.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми для
забезпечення виконання рішення Господарського суду Львівської області від
05 липня 2017 року по справі № 914/585/17 щодо стягнення заборгованості по
пільгах окремим категоріям громадян на послуги зв’язку за 2016 рік».
Кімак В.В.: питання «Різне».
Марчук Б.А.: щодо стану медицини міста і району.
Кімак В.В.: щодо проекту госпітальних округів.
Привітав вчителів з наступаючим професійним святом.
14 жовтня будемо святкувати 75-у річницю створення УПА і День
захисника України.
В неділю в Бісковичах о 14.00 відбудеться Свято Врожаю «Обжинки –
2017».
Кімак В.В.: закрив XIII сесію Самбірської районної ради VII
скликання.
(Звучить Державний Гімн України)

Голова районної ради

Віталій Кімак

13

Підготувала

________________

Н. Колісник

