Протокол
XIV позачергової сесії Самбірської районної ради
VII скликання
12. 10. 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 районної державної адміністрації, депутат районної ради.
Присутні:
Сільські 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
XIV позачергової сесії Самбірської районної ради.
(Звучить Державний Гімн України)
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: Сюшко С.М., Гусар
О.А., Кульчицький-Жигайло І.Т. (одноголосно).
Кімак В.В.: позачерговість сесії обумовлена тим, що ми, станом на 1
жовтня, маємо перевиконання бюджету і можемо внести зміни до бюджету.
Зачитав порядок денний позачергової сесії.
1. Про порядок денний XIV позачергової сесії.
2. Про внесення змін до рішення Самбірської районної ради від 22.12.2016
року №208 «Про затвердження районного бюджету Самбірського
району на 2017 рік».
3. Про затвердження Програми забезпечення виконання Самбірською
районною державною адміністрацією делегованих повноважень на
2017-2018 роки.
4. Про внесення змін до штатного розпису комунального підприємства
Самбірська районна лікарня «Хоспіс».
5. Різне.
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
порядок денний XIV позачергової сесії» за основу.
Результати голосування: За – 21. Проти–немає. Утрималось – немає.
Пельчар С.Я.: включити в порядок денний сесії 5 питання «Про
продовження контракту з директором комунального підприємства
Самбірської районної ради «Виробничо-транспортна компанія». Контракт
закінчується 11 листопада.
Кімак В.В.: поставив пропозицію на голосування.
Результати голосування: За – 23. Проти – немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про порядок денний
XIV позачергової сесії» в цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про порядок денний XIV позачергової
сесії».
Слухали: начальника фінансового управління районної державної
адміністрації Парпієву О.П. «Про внесення змін до рішення Самбірської
районної ради від 22.12.2016 року № 208 «Про затвердження районного
бюджету Самбірського району на 2017 рік».
За підсумками виконання районного бюджету за 9 місяців маємо
перевиконання дохідної частини районного бюджету більше, ніж на 5
відсотків, або в сумі 1483.4 тис. грн.
Зачитала 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» та розподіл коштів на 2017 рік за
рахунок перевиконання дохідної частини районного бюджету (додається).
Кімак В.В.: на президії вирішили зняти з Програми «Депутатський
фонд» 50 тис. грн. і додати на Програму висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в засобах масової
інформації (загальна сума 100 тис. грн.).
380 тис. грн. виділяємо міському бюджету м. Самбора на погашення
заборгованості КЗ «Самбірська центральна районна лікарня» за тепло.
200 тис. грн. на оплату комунальних послуг для Рудківської лікарні
планового лікування. Була пропозиція Івана Пиртика вивчити угоду щодо
теплопостачання. Комісії з питань ЖКГ провести виїзд і вивчити документи.
Про результати доповісти на наступній сесії.
Виділяємо 45 тис. грн. Самбірському відділу поліції на придбання
Драгера Алкотеста.
На Програму «Депутатський фонд» на 2017 рік виділяємо ще 110 тис.
грн.
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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 – 22. Проти – немає. Утрималось – немає.
Фрей М.М.: щодо роботи газети та оплати за друк.
Василенко Ю.Ю.: щодо висвітлення інформації в газеті.
Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію зняти з Програми
«Депутатський фонд» 50 тис. грн. і додати на Програму висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
засобах масової інформації.
Результати голосування: За – 23. Проти – немає. Утрималось – немає.
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 – 23. Проти – немає. Утрималось – немає.
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: Фрея М.М. «Про затвердження Програми забезпечення
виконання Самбірською районною державною адміністрацією делегованих
повноважень на 2017-2018 роки».
На цей рік передбачено 150 тис. грн. Буде придбано оргтехніку для
фінансового управління, соціального захисту, ЦНАПу, реєстраторів.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми забезпечення виконання Самбірською районною
державною адміністрацією делегованих повноважень на 2017-2018 роки» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми
забезпечення виконання Самбірською районною державною адміністрацією
делегованих повноважень на 2017-2018 роки».
Слухали: Бобака А.І. «Про внесення змін до штатного розпису
комунального підприємства Самбірська районна лікарня «Хоспіс».
Зачитав проект рішення.
Внести зміни до розділу «Працівники апарату управління» додатку №2
рішення Самбірської районної ради від 22.12.2016 року №213 «Про
затвердження кошторису та штатного розпису комунального підприємства
Самбірська районна лікарня «Хоспіс», замінивши слова «головний лікар» та
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«заступник головного
лікаря з медичної
частини»
словами
«директор» та «заступник директора з медичної частини» відповідно.
Перевести Струка Тараса Мироновича з посади головного лікаря на
посаду директора комунального підприємства Самбірська районна лікарня
«Хоспіс».
Доручити голові районної ради укласти з директором КП СРЛ
«Хоспіс» контракт із строком дії п’ять років, встановивши надбавку за
складність, напруженість у роботі 50% та преміювати в розмірі 50% окладу
щомісячно та на розгляд голови, до професійних та державних свят в межах
фонду оплати праці.
Кімак В.В.: посадовий оклад по тарифній сітці, надбавка 50%, премія
50%.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до штатного розпису комунального підприємства Самбірська районна
лікарня «Хоспіс» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до штатного
розпису комунального підприємства Самбірська районна лікарня «Хоспіс».
Слухали: директора комунального підприємства Самбірської районної
ради «Виробничо-транспортна компанія» Коваліва В.І. «Про продовження
контракту з директором комунального підприємства Самбірської районної
ради «Виробничо-транспортна компанія».
Звіт за 9 місяців 2017 року (додається).
Подали заявку на обласний фонд охорони навколишнього природного
середовища. Плануємо закупити екскаватор і сміттєвоз.
Василенко Ю.Ю.: де саме більше у вас боржників. Яка періодичність
вивезення сміття.
Ковалів В.І.: по Ралівській сільській раді є заборгованість 30 тис. грн.
Щодо вирішення питання заборгованості.
Тариф 19 грн. 25 коп. Вивозимо два рази в місяць.
Платимо оренду за сміттєвоз і офіс.
Гентош О.Т.: щодо скарг жителів Стрілковицької сільської ради на
вивіз сміття.
Ковалів В.І.: по Стрілковицькій сільській раді їздимо раз в місяць.
Самий більший тариф 22 грн. Сільська рада заключила тільки 40 відсотків
договорів. Для того, щоб машина їздила і була рентабельна, потрібно не
менше 600 договорів на сільську раду. Самбірській сміттєзвалці за куб
платимо 25 грн. без ПДВ і 26 грн. 40 коп. з ПДВ.
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Стасишин О.Т.: в Погірці машина приїжджає два рази в місяць
згідно графіку. До роботи комунального підприємства в нас немає ніяких
претензій.
Гентош О.Т.: щодо ситуації з вивезенням сміття по Стрілковицькій
сільській раді. Недотримується графік вивезення сміття.
Ковалів В.І.: щодо заключення договорів на вивіз сміття.
Кімак В.В.: Олег правий тому, що є графік і він має неухильно
виконуватися. Ковалів правий тому, що в нього є сільські ради де
нерентабельно їздити і тому ті графіки ламаються. Є проблема, тому потрібно
шукати золоту серединку і якось її вирішувати. Щодо запровадження
сільськими радами екологічного збору.
Кімак В.В.: до проекту рішення додати два пункти. Перший: звіт
директора комунального підприємства Самбірської районної ради
«Виробничо-транспортна компанія» В. Коваліва взяти до відома. І другий:
комунальному підприємству забезпечити дотримання графіків вивозу сміття.
Доручити голові районної ради підписати контракт на 5 років.
Кульчицький – Жигайло І.Т.: пропоную підписати як попередній
контракт - на 3 роки.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
продовження контракту з директором комунального підприємства
Самбірської районної ради «Виробничо-транспортна компанія» за основу.
Результати голосування: За – 22. Проти – немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: поставив пропозиції щодо включення в проект рішення
двох пунктів і продовження контракту на 3 роки на голосування.
Результати голосування: За – 21. Проти – немає. Утрималось – немає.
Сюшко С.М.: Ковалів і Гентош не брали участі в голосуванні.
Кімак В.В.: в Коваліва конфлікт інтересів. Він не має права брати
участі в голосуванні. Він не брав участі в голосуванні.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про продовження
контракту з директором комунального підприємства Самбірської районної
ради «Виробничо-транспортна компанія» в цілому.
Результати голосування: За – 21. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про продовження контракту з
директором комунального підприємства Самбірської районної ради
«Виробничо-транспортна компанія».
Кімак В.В.: питання «Різне».
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Василенко Ю.Ю.: підтримати звернення
обласної
ради
про
необхідність перегляду законодавчих норм щодо пільгових категорій
населення.
Провести спільну президію депутатів районної ради і Самбірської
міської ради щодо будівництва котельні для обслуговування адмінбудинку.
Щодо будівництва котельні для опалювання ЦРЛ.
Поставити питання на голосування.
Кімак В.В.: на президії ці питання погодили. По Регламенту в
«Різному» голосування не проводимо. Ми підтримуємо звернення Львівської
обласної ради щодо врегулювання фінансування пільг, які фінансувалися з
державного бюджету. Зробимо як рішення президії і направимо до Кабінету
Міністрів і Верховної Ради України.
Щодо проведення спільного засідання з Самбірською міською радою.
Василенко Ю.Ю.: щодо черг для отримання закордонних паспортів.
Фрей М.М.: з нового року такі послуги будуть надаватися в Новому
Калинові і в Рудках.
Кімак В.В.: в цьому залі 13 жовтня об 11.00. год. ми будемо відзначати
День захисника України, 75-у річницю створення УПА і свято Покрови.
15 жовтня о 14.00 год. на площі Пам’яті відкриття пам’ятника
провіднику ОУН Терентію Піхоцькому.
22 жовтня о 16.00 год. вшанування пам’яті жертв більшовицького
терору на хуторі Літомир.
Кімак В.В.: закрив XIV позачергову сесію Самбірської районної ради
VII скликання.
(Звучить Державний Гімн України)

Голова районної ради

Віталій Кімак
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Підготувала

________________

Н. Колісник

