Протокол
XV сесії Самбірської районної ради
VII скликання
07. 12. 2017р.
11.00 год.
Зареєстровано: 30 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:
Депутат Львівської обласної ради, 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
XV сесії Самбірської районної ради.
(Звучить Державний Гімн України)
Кімак В.В.: привітав присутніх з Днем місцевого самоврядування
України.
Хім’як О.М. начальник Самбірського РВ ГУ ДСНС у Львівській
області: подякував за співпрацю та придбане спорядження для рятівників.
Кімак В.В.: зачитав розпорядження голови Львівської обласної ради
«Про відзначення Грамотами Львівської обласної ради». Вручив Грамоти
Львівської обласної ради з нагоди Дня місцевого самоврядування депутатам
районної ради і сільським головам району.
Кунцьо М.Д. голова Самбірської районної виборчої комісії: 29 жовтня
відбулися вибори голів і депутатів в новостворених територіальних громадах.
Відповідно до Постанови Рудківської міської виборчої комісії №10 від 17
листопада Пиртик Іван Михайлович зареєстрований депутатом Рудківської
міської ради. Згідно статті 90 пункту 1 Закону України «Про місцеві вибори»
у разі якщо депутат, який обирався в багатомандатному виборчому окрузі,
достроково припинив повноваження обраним депутатом визнається
наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації партії.
Зачитала Постанову Самбірської районної виборчої комісії Львівської
області № 83 від 1 грудня 2017 року «Про реєстрацію депутата Самбірської
районної ради від Самбірської районної організації політичної партії
«Українське Об’єднання Патріотів – Укроп».
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1
грудня
2017
року зареєструвати депутатом Самбірської
районної ради Пазюк Любов Миронівну, 05.05.1974 року народження, від
Самбірської районної організації політичної партії «Українське Об’єднання
Патріотів – Укроп».
Пазюк Л.М.: склала присягу депутата Самбірської районної ради
(зачитала текст присяги).
Кімак В.В.: привітав з уродинами депутатів, які народилися в грудні.
Кімак В.В.: у відповідності до Регламенту, запропонував обрати
лічильну комісію.
Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Гусар О.А., Сніч І.О.,
Ціхоцький В.Г. (одноголосно).
Василенко Ю.Ю.: зачитав депутатське звернення щодо відновлення
рейсу автобуса Самбір – Стебник.
Кімак В.В.: сесію проводимо в два засідання.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про порядок
денний XV сесії» за основу.
Результати голосування: За – 29. Проти – немає. Утрималось – немає.
Брийовський В.О.: зняти питання «Про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
сільськогосподарського призначення на території Вощанцівської сільської
ради, площею 4,2306га».
Кімак В.В.: поставив пропозицію на голосування.
Результати голосування: За – 29. Проти – немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про порядок денний XV
сесії» в цілому.
Результати голосування: За – 29. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про порядок денний XV сесії».
Слухали: Кімака В.В. «Про звіт голови Самбірської районної ради»
(додається).
Текстовий звіт голови ради оприлюднений на сайті Самбірської
районної ради. Звіт голови адміністрації також оприлюднений на сайті.
Підготували короткий відеоролик про нашу спільно проведену роботу, який
стосується реалізованих проектів.
Фрей М.М.: є вказівка обласної державної адміністрації з 25 листопада
по 15 грудня кожний голова райдержадміністрації повинен прозвітувати за
2017 рік і плани на 2018 рік. Я буду ще раз звітувати перед всім районом.
(Йде демонстрація відеоролика).
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Кімак В.В.: цього року нам вдалося досягнути перевиконання
бюджету на суму майже понад 5 млн. грн. Щодо платників ПДФО і їх
перереєстрації в районі.
Фрей М.М.: планові показники по власних надходженнях за 11 місяців
виконані на 115 відсотків. Це в загальній сумі 6,5 млн. грн. Основним
пріоритетом залишається ремонт доріг. На наступний рік подали 36 напрямків
доріг, які плануємо відремонтувати. В цьому році було придбано за кошти
обласного, районного і сільського бюджетів квартири дітям з Стрілкович і
Бабина. В 2016 році були виділені кошти для придбання житла сім’ям
загиблих. В 2017 році було придбано три такі квартири.
Василенко Ю.Ю.: щодо створення робочих місць в районі. Які
напрямки доріг планується ремонтувати у 2018 році.
Фрей М.М.: щодо створення робочих місць в районі. З листопада
місяця відновив роботу спиртзавод. Відкриття сонячних станцій в Дублянах,
Колбаєвичах і Городище. Підтримуємо створення фермерських господарств.
Створюємо сприятливі умови для інвесторів.
На наступну сесію дамо перелік доріг, які плануємо ремонтувати у
2018 році. Щодо встановлення вагових комплексів. З 1 січня повинен
запрацювати Дорожній фонд.
Сюшко С.М.: щодо закриття хлібзаводу.
Фрей М.М.: вони зареєстровані в м. Самборі.
Марчук Б.А.: щодо подальшої роботи Самбірської ЦРЛ.
Фрей М.М.: щодо реформи медичної галузі.
Кімак В.В.: з бюджетів Самбірського району – це районний бюджет і
бюджети ОТГ перераховано Самбірській ЦРЛ за 11 місяців на лікування
хворих жителів району 17 млн. грн. Ми домоглися виділення для Самбірської
ЦРЛ додатково 7100 тис. грн. Медикам м. Самбора до кінця року ще бракує
десь 12 млн. грн. Ми не відмежовуємося, не відхрещуємося, а стараємося
допомагати самбірській медицині, щоб максимально забезпечити фінансовим
ресурсом.
У Львівській області з ініціативи Департаменту охорони здоров’я
створиться єдиний госпітальний округ. З 2020 року через цей госпітальний
округ буде здійснюватися фінансування всіх лікарень другого рівня.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про звіт голови
Самбірської районної ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про звіт голови Самбірської районної
ради».
Слухали: Фрея М.М. «Про звіт голови Самбірської районної
державної адміністрації про виконання делегованих радою повноважень»
(додається).
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про звіт
голови Самбірської районної державної адміністрації про виконання
делегованих радою повноважень» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про звіт голови Самбірської районної
державної адміністрації про виконання делегованих радою повноважень».
Слухали: Германа П.М. голову постійної комісії з питань бюджету,
соціально – економічного розвитку, підприємництва та інвестицій «Про
преміювання голови та заступника голови районної ради з нагоди
професійного свята Дня місцевого самоврядування».
Преміювати голову Самбірської районної ради Кімака Віталія
Володимировича та заступника голови районної ради Бобака Андрія
Івановича з нагоди професійного свята Дня місцевого самоврядування в
розмірі середньомісячної заробітної плати в межах фонду оплати праці.
Кімак В.В.: я не беру участі в голосуванні у зв’язку з конфліктом
інтересів.
Бобак А.І.: я не беру участі в голосуванні у зв’язку з конфліктом
інтересів.
Герман П.М.: поставив на голосування проект рішення «Про
преміювання голови та заступника голови районної ради з нагоди
професійного свята Дня місцевого самоврядування» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про преміювання голови та заступника
голови районної ради з нагоди професійного свята Дня місцевого
самоврядування».
Слухали: Василенка Ю.Ю. «Про підтримку звернення Львівської
обласної ради» (додається).
Зачитав звернення про необхідність перегляду законодавчих норм
щодо пільгових категорій населення.
В останньому абзаці звернення виключити слова: «скоротити кількість
пільгових категорій».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про підтримку
звернення Львівської обласної ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про підтримку звернення Львівської
обласної ради».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельних ділянок для облаштування
Орховицького нафтового родовища № 15 з під’їзною дорогою на території
Никловицької сільської ради».
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельних ділянок для облаштування Орховицького нафтового родовища №
15 з під’їзною дорогою на території Никловицької сільської ради» за основу і
в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок для
облаштування Орховицького нафтового родовища № 15 з під’їзною дорогою
на території Никловицької сільської ради».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення на території Чукв’янської сільської ради, площею 0,3600 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Чукв’янської сільської ради, площею 0,3600 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 земельної ділянки
сільськогосподарського призначення на території Чукв’янської сільської ради,
площею 0,3600 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земель для розміщення виробничих будівель
господарського двору на території Бісковицької сільської ради, площею
0,4873 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земель
для розміщення виробничих будівель господарського двору на території
Бісковицької сільської ради, площею 0,4873 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 земель для розміщення
виробничих будівель господарського двору на території Бісковицької
сільської ради, площею 0,4873 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського
призначення на території Дублянської селищної ради, площею 167,4992 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Дублянської селищної ради, площею 167,4992 га» за основу і в цілому.
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Результати голосування: За – 26. Проти- немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
сільськогосподарського призначення на території Дублянської селищної ради,
площею 167,4992 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського
призначення на території Дублянської селищної ради, площею 9,9851 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Дублянської селищної ради, площею 9,9851 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
сільськогосподарського призначення на території Дублянської селищної ради,
площею 9,9851 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського
призначення на території Дублянської селищної ради, площею 4,7967 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Дублянської селищної ради, площею 4,7967 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
сільськогосподарського призначення на території Дублянської селищної ради,
площею 4,7967 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського
призначення на території Дублянської селищної ради, площею 1,8784 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Дублянської селищної ради, площею 1,8784 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
сільськогосподарського призначення на території Дублянської селищної ради,
площею 1,8784 га».
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Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації
про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на території
Городищенської сільської ради, площею 2,1747 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки на території Городищенської сільської ради, площею 2,1747
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 на території
Городищенської сільської ради, площею 2,1747 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського
призначення на території Никловицької сільської ради, площею 45,0802 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Никловицької сільської ради, площею 45,0802 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
сільськогосподарського призначення на території Никловицької сільської
ради, площею 45,0802 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження плану заходів на виконання
Програми фінансової підтримки діяльності комунального підприємства
Самбірської районної ради «Виробничо-транспортна компанія» на 2016-2018
роки та внесення змін до Статуту підприємства».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження плану заходів на виконання Програми фінансової підтримки
діяльності комунального підприємства Самбірської районної ради
«Виробничо-транспортна компанія» на 2016-2018 роки та внесення змін до
Статуту підприємства» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження плану заходів на
виконання Програми фінансової підтримки діяльності комунального
підприємства Самбірської районної ради «Виробничо-транспортна компанія»
на 2016-2018 роки та внесення змін до Статуту підприємства».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження зведеного кошторисного
розрахунку вартості будівництва «Реконструкція спортивно-туристичного
оздоровчого комплексу «Прикарпаття» у с. Сприня Самбірського р-ну
Львівської обл.»
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва
«Реконструкція
спортивно-туристичного
оздоровчого
комплексу
«Прикарпаття» у с. Сприня Самбірського р-ну Львівської обл.» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження зведеного
кошторисного розрахунку вартості будівництва «Реконструкція спортивнотуристичного оздоровчого комплексу «Прикарпаття» у с. Сприня
Самбірського р-ну Львівської обл.»
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до районного бюджету
Самбірського району на 2017 рік».
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 – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до районного
бюджету Самбірського району на 2017 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до Програми забезпечення
виконання Самбірською районною державною адміністрацією делегованих
повноважень на 2017-2018 роки».
Виділяємо кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до Програми забезпечення виконання Самбірською районною державною
адміністрацією делегованих повноважень на 2017-2018 роки» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми
забезпечення виконання Самбірською районною державною адміністрацією
делегованих повноважень на 2017-2018 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми фінансової
підтримки ДРП № 5 філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський
облавтодор» з утримання автомобільних доріг загального користування в
зимовий період в межах Самбірського району на 2017-2018 роки».
Виділяємо 25 тис. грн. на придбання запчастин.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми фінансової підтримки ДРП № 5 філії
«Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор» з утримання
автомобільних доріг загального користування в зимовий період в межах
Самбірського району на 2017-2018 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про
затвердження
Програми
фінансової підтримки ДРП № 5 філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський
облавтодор» з утримання автомобільних доріг загального користування в
зимовий період в межах Самбірського району на 2017-2018 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до Програми захисту
населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2016-2017 роки».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до Програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2016-2017 роки» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми
захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на 2016-2017 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до Програми висвітлення
діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої
влади редакцією Самбірського радіомовлення «Поступ» у 2017 році».
Виділили кошти на придбання обладнання для створення ФМ - радіо в
Самбірському районі. Відкриття ФМ – радіо планується в квітні місяці
наступного року. Радіомовлення отримало ліцензію на частоту 92.9 ФМ.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до Програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та
органів державної виконавчої влади редакцією Самбірського радіомовлення
«Поступ» у 2017 році» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми
висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів
державної виконавчої влади редакцією Самбірського радіомовлення «Поступ»
у 2017 році».
Слухали: Кімака В.В. «Про припинення діяльності філії
«Роздільненська середня загальноосвітня школа І ступеня» опорного закладу
«Рудківська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Володимира
Жеребного» та утворення початкової школи с. Роздільне Самбірського
Львівської області».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про припинення
діяльності філії «Роздільненська середня загальноосвітня школа І ступеня»
опорного закладу «Рудківська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
імені Володимира Жеребного» та утворення початкової школи с. Роздільне
Самбірського Львівської області» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про припинення діяльності філії
«Роздільненська середня загальноосвітня школа І ступеня» опорного закладу
«Рудківська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Володимира
Жеребного» та утворення початкової школи с. Роздільне Самбірського
Львівської області».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до Переліку централізованої
бібліотечної системи базової мережі в Самбірському районі Львівської
області».
Виключаємо з Переліку централізованої бібліотечної системи базової
мережі в Самбірському районі філії, які переходять на фінансування і роботу в
Рудківську і Воютицьку об’єднані громади.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до Переліку централізованої бібліотечної системи базової мережі в
Самбірському районі Львівської області» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Переліку
централізованої бібліотечної системи базової мережі в Самбірському районі
Львівської області».
Слухали: Кімака В.В. «Про передачу із спільної власності
територіальних громад Самбірського району у власність Воютицької сільської
ради відповідних бюджетних установ та майна».
Передаємо всі бюджетні установи і майно, які знаходяться на території
Воютицької сільської ради в управління Воютицької об’єднаної
територіальної громади.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про передачу із
спільної власності територіальних громад Самбірського району у власність
Воютицької сільської ради відповідних бюджетних установ та майна» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про передачу із спільної власності
територіальних громад Самбірського району у власність Воютицької сільської
ради відповідних бюджетних установ та майна».
Слухали: Кімака В.В. «Про передачу із спільної власності
територіальних громад Самбірського району у власність Рудківської міської
ради відповідних бюджетних установ та майна».
Передаємо всі бюджетні установи і майно, які знаходяться на території
Рудківської міської ради в управління Рудківської об’єднаної територіальної
громади. В тому числі передаємо будинок «Милосердя» і Рудківську лікарню.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про передачу із
спільної власності територіальних громад Самбірського району у власність
Рудківської міської ради відповідних бюджетних установ та майна» за основу
і в цілому.
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Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось –
немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про передачу із спільної власності
територіальних громад Самбірського району у власність Рудківської міської
ради відповідних бюджетних установ та майна».
Слухали: Кімака В.В. «Про передачу нерухомого майна із спільної
власності територіальних громад Самбірського району у власність ВолеБаранецької сільської ради».
Передаємо Міжгайцівське відділення у власність Воле-Баранецької
сільської ради.
Ковалів В.І.: додати в рішенні: «без зміни цільового призначення і без
права продажі».
Кімак В.В.: ми передаємо у власність громади.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про передачу
нерухомого майна із спільної власності територіальних громад Самбірського
району у власність Воле-Баранецької сільської ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 28. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про передачу нерухомого майна із
спільної власності територіальних громад Самбірського району у власність
Воле-Баранецької сільської ради».
Слухали: Кімака В.В. «Про передачу установи із спільної власності
територіальних громад Самбірського району у власність Новокалинівської
міської ради».
Впродовж двох років ми утримуємо на території Новокалинівської
об’єднаної громади дитячий будинок «Рідний дім». Утримання такого
будинку коштує бюджету району більше 3 млн. грн. в рік. Фінансування йде з
наших власних доходів. Новокалинівська міська рада отримує на тих 50 дітей
освітню субвенцію, бо вони вчаться в них у школі. Більшість дітей з
Новокалинівської об’єднаної територіальної громади. Згідно Бюджетного
кодексу ми повинні передати їм у власність споруду, яка знаходиться в них на
території. Якщо візьмуть на утримання, тоді ми заплатимо з районного
бюджету за тих дітей, які є жителями необ’єднаних громад. Таких дітей є
шестеро. Якщо Новий Калинів категорично відмовиться приймати
сиротинець, тоді ми продовжимо його фінансувати.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про передачу
установи із спільної власності територіальних громад Самбірського району у
власність Новокалинівської міської ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 28. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про передачу установи із спільної
власності територіальних громад Самбірського району у власність
Новокалинівської міської ради».
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Слухали: Василенка Ю.Ю. «Про
Самбірської районної ради» (додається).

звернення

депутатів

Зачитав звернення щодо доопрацювання «Стратегії сталого розвитку та
інституційного реформування лісового господарства України на період до
2022 року».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про звернення
депутатів Самбірської районної ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про звернення депутатів Самбірської
районної ради».
Слухали: Кімака В.В. «Про реорганізацію (перетворення)
комунального закладу Самбірський районний Центр первинної медикосанітарної допомоги».
Реорганізувати комунальний заклад Самбірський районний Центр
первинної медико-санітарної допомоги шляхом перетворення його в
комунальне некомерційне підприємство Самбірський районний Центр
первинної медико-санітарної допомоги.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
реорганізацію (перетворення) комунального закладу Самбірський районний
Центр первинної медико-санітарної допомоги» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про реорганізацію (перетворення)
комунального закладу Самбірський районний Центр первинної медикосанітарної допомоги».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Положення про Порядок
призначення на посаду керівників (директорів) комунальних закладів освіти
Самбірської районної ради Львівської області».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Положення про Порядок призначення на посаду керівників
(директорів) комунальних закладів освіти Самбірської районної ради
Львівської області» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Положення про
Порядок призначення на посаду керівників (директорів) комунальних закладів
освіти Самбірської районної ради Львівської області».
Слухали: Кімака В.В. «Про перейменування (пониження ступеня)
Михайлевицької середньої загальноосвітньої школи Самбірського району
Львівської області І-ІІІ ступенів у школу-гімназію с. Михайлевичі».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
перейменування
(пониження
ступеня)
Михайлевицької
середньої
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загальноосвітньої
школи Самбірського
району
Львівської
області І-ІІІ ступенів у школу-гімназію с. Михайлевичі» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - 2. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про перейменування (пониження
ступеня) Михайлевицької середньої загальноосвітньої школи Самбірського
району Львівської області І-ІІІ ступенів у школу-гімназію с. Михайлевичі».
Слухали: Кімака В.В. «Про створення опорного закладу загальної
середньої освіти ім. Івана Франка с. Ралівка Самбірського району Львівської
області».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про створення
опорного закладу загальної середньої освіти ім. Івана Франка с. Ралівка
Самбірського району Львівської області» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про створення опорного закладу
загальної середньої освіти ім. Івана Франка с. Ралівка Самбірського району
Львівської області».
Кімак В.В.: оголосив перерву.

II пленарне засідання XV сесії
Самбірської районної ради VII скликання
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22. 12. 2017р.
11.00 год.
Зареєстровано: 26 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:
Депутати обласної ради, голова та депутати Самбірської міської ради,
працівники медичних установ, сільські голови району, керівники
правоохоронних і контролюючих органів, бюджетних установ і організацій
району.
Веде сесію голова районної ради – Кімак В.В.
Кімак В.В. – нагадав склад лічильної комісії.
Домчак О.І. депутат обласної ради, голова бюджетної комісії Львівської
обласної ради: щодо реформ, які проходять в країні. В Самбірській медицині
занадто розгалужена мережа. Щодо вирішення ситуації, яка склалася в
медичній галузі міста і району. Тих 11 млн. грн., які передбачені на охорону
здоров’я м. Самбора, могли піти на інші цілі. На ту ж саму галузь на
потрібніші речі: на медикаменти, медичне обладнання. Місто Самбір на
медицину з свого бюджету дало 3 млн. грн. при дефіциті 44 млн. грн.
Василенко Ю.Ю.: чи було проведено засідання спільної президії
депутатів районної і міської рад щодо фінансування медичної галузі.
Кімак В.В.: щоб проводити спільні сесії потрібно напрацювати якісь
рішення. Домовилися, що таку зустріч заплануємо після 22 числа. В
наступному році дефіцит коштів по медицині м. Самбора буде ще більший. Це
означає, що в травні знову в людей буде затримка по зарплаті. Тому потрібно
приймати невідкладні рішення. Сьогодні власником усіх лікарень міста
Самбора є Самбірська міська рада. Потрібно привести у відповідність статут
СЦРЛ.
Гентош О.Т.: про звернення до Вищої ради правосуддя зі скаргою щодо
дисциплінарних проступків суддів Самбірського міськрайонного суду
(додається).
Кімак В.В.: дамо доручення юристу, щоб він вивчив в межах нашої
компетенції і тоді будемо приймати рішення.
Скірин С.І. в. о. головного лікаря СЦРЛ: в кінці минулого року в нас
була комісія з Департаменту охорони здоров’я. Є висновок комісії. Було
скорочено 130 ставок (85 в місті і 45 в районі). На протязі цього року було
скорочено 60 ставок. З кожних 15 ставок економія 1 млн. грн. Реформа
починається з сільської медицини. Потрібно було спочатку реформувати
вторинний рівень.
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Створили районний і міський центри первинної медико-санітарної
допомоги. На вторинному рівні в нас лишилося 930 чоловік. Якщо піднімають
мінімальну заробітну плату нам тільки на зарплату треба буде 62,5 млн. грн.
Ми маємо 23 млн. грн. з міського бюджету і 25 млн. грн., якщо громади
віддадуть в повному обсязі кошти закладені на вторинку. Таким чином в нас
дефіцит бюджету на наступний рік буде десь біля 20 млн. грн. Проблеми би не
було якби був правильний перерозподіл коштів. Ми мали на медицину
минулого року 80 млн. грн. Але ми первинці дали, вторинці дали мінімум,
недодали нам громади, недодав нам район і в кінці року в нас вийшла
заборгованість. 13 млн. грн. нам бракує тільки на зарплату.
Гамар Ю.П. Самбірський міський голова: на цілий рік на ремонт доріг
міста Самбора ми заклали в бюджеті 1 млн. грн. 8900 тис. грн. було виділено
на дофінансування медицини. В 2016 році на всі дороги міста Самбора було
закладено 900 тис. грн., а на медицину і професійно технічну освіту, яку тоді
скинули на місто ми витратили 12200 тис. грн.
Ні місто, ні район не втілює стратегію реформування медицини, це
виключно компетенція Департаменту охорони здоров’я і Міністерства
охорони здоров’я. Потрібно брати на себе відповідальність тим, хто розробляє
стратегію і хто її повинен втілювати. І доводити до нас як органів місцевого
самоврядування. Повинен бути як мінімум перехідний період для того, щоб
привести у відповідність штати працівників медичної галузі всіх міст.
Проблема не лише в Самборі і в Самбірському районі – це проблема цілої
країни. Щодо співпраці з ОТГ. Повинна бути спільна стратегія, спільні певні
рішення.
Кімак В.В.: в наступному році в нас є велика проблема, тому що в місті
Самборі залишається дефіцит коштів на зарплату медикам в сумі більше 20
млн. грн. Це означає, що починаючи з січня місяця медики міста Самбора
недоотримуватимуть до своєї зарплати 1660 тис. грн. Це означає, що через три
місяці вже буде затримка зарплати в місячний фонд. Це означає, що в травні
знову буде соціальна напруга. Тому в форматі робочої групи сідаємо і
рахуємо.
Слухали: Кімак В.В. «Про внесення змін до порядку денного XV сесії».
Перше питання яке вносимо в порядок денний – «Про дострокове
припинення повноважень депутата районної ради».
Третім питанням порядку денного вносимо питання «Про внесення змін
до рішення Самбірської районної ради від 22.12.2016 року № 208 «Про
затвердження районного бюджету Самбірського району на 2017 рік».
Четвертим пунктом вносимо питання «Про внесення змін до Програми
відзначення в Самбірському районі свят державного, місцевого значення,
пам’ятних дат та історичних подій у 2017 році».
П’яте питання «Про укладення
місцезнаходження районної ради».

договору

оренди

та

зміну
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Шосте
питання
«Про встановлення умов
голови районної ради та заступника голови районної ради».

оплати

праці

Сьоме питання «Про внесення змін до Статуту підприємства та
затвердження плану заходів на виконання Програми фінансової підтримки
діяльності комунального підприємства Самбірської районної ради
«Виробничо-транспортна компанія» на 2016-2018 роки».
Наступне питання «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського
призначення на території Бабинської сільської ради, загальною площею
0,0600 га».
Дев’яте питання «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території Городищенської
сільської ради, площею 1,5413 га».
Десяте питання «Про внесення змін до складу президії Самбірської
районної ради».
Наступне питання «Про звернення Самбірської районної ради».
Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію щодо внесення даних
питань в порядок денний сесії.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: відповідно до рішення президії виключаємо з порядку
денного ХV сесії наступні питання:
- Про звіт редактора газети «Голос Самбірщини».
- Про звіт головного редактора Самбірського радіомовлення «Поступ».
Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію щодо виключення
даних питань з порядку денного сесії.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до порядку денного XV сесії» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до порядку денного
XV сесії».
Слухали: Кімака В.В. «Про дострокове припинення повноважень
депутата районної ради».
Оксана Теодозіївна Стасишин сьогодні написала заяву про дострокове
припинення депутатських повноважень у зв’язку з тим, що вона має намір
працювати у Рудківській ОТГ.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про дострокове
припинення повноважень депутата районної ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про
повноважень депутата районної ради».

дострокове

припинення

Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до складу постійних комісій
районної ради».
Виключаємо зі складу постійної комісії з питань освіти, культури,
молодіжної політики, спорту, духовного відродження і зв’язків з засобами
масової інформації та транскордонного співробітництва Паращук Софію
Іванівну та Стасишин Оксану Теодозіївну.
Виключаємо зі складу постійної комісії з питань депутатської
діяльності, етики, регламенту, законності, місцевого самоврядування,
адміністративно-територіального устрою, децентралізації та військових
проблем Пиртика Івана Михайловича.
Виключаємо зі складу постійної комісії з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та інвестицій Сніч Ірину Осипівну та
обираємо її головою постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики,
регламенту, законності, місцевого самоврядування, адміністративнотериторіального устрою, децентралізації та військових проблем.
Обираємо до складу постійної комісії з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та інвестицій Пазюк Любов
Миронівну.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до складу постійних комісій районної ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до складу постійних
комісій районної ради».
Слухали: Парпієву О.П. начальника фінансового управління районної
державної адміністрації «Про внесення змін до рішення Самбірської районної
ради від 22.12.2016 року № 208 «Про затвердження районного бюджету
Самбірського району на 2017 рік».
Поступили кошти стабілізаційної дотації з державного бюджету
місцевому бюджету на оплату праці в сумі 4104,0 тис. грн.
Надходження коштів субвенції з державного бюджету місцевому
бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
житлово-комунальних послуг в сумі 16444,0 тис. грн.
Зменшення коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування в сумі 41,7 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 503,5 тис. грн.
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Надходження коштів іншої субвенції в сумі 2945,2 тис. грн., в
тому числі: з обласного бюджету – 2885,2,0 тис грн. (на придбання сміттєвоза
з заднім завантаженням для КП Самбірської районної ради – 2399,0 тис. грн.;
на Програму компенсації перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій
громадян автомобільним та залізничним транспортом – 209,2 тис. грн.;
капітальний ремонт вулиці Поповича у с. Ралівка - 277,0 тис. грн.); з бюджету
Городоцького району на утримання дітей у Рудківському ДНЗ – 30,0 тис. грн.,
з бюджету Рудківської міської ради для проведення часткового фінансування
робіт з реконструкції системи захисту від прямих попадань блискавки для КП
«Рудківська лікарня планового лікування» – 30,0 тис. грн.
Враховуючи всі надходження чи зменшення коштів вносимо зміни і
доповнення до рішення Самбірської районної ради від 22 грудня 2016 року №
208 «Про затвердження районного бюджету Самбірського району на 2017
рік». Відповідно збільшено дохідну і видаткову частину бюджету.
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
і в цілому.
Результати голосування: За – 25. 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: Кімака В.В. «Про надання згоди на укладення додаткової
угоди № 1 до договору № 001/12 від 03.01.2012 року на право
довгострокового тимчасового користування лісовими ділянками площею 4,3
га».
Мова йде про земельну ділянку яка знаходиться під СТОК
«Прикарпаття». В цьому році маємо оплатити індексацію за цю ділянку.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про надання
згоди на укладення додаткової угоди № 1 до договору № 001/12 від 03.01.2012
року на право довгострокового тимчасового користування лісовими ділянками
площею 4,3 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про надання згоди на укладення
додаткової угоди № 1 до договору № 001/12 від 03.01.2012 року на право
довгострокового тимчасового користування лісовими ділянками площею 4,3
га».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до Програми
довгострокового тимчасового користування лісовою ділянкою для
рекреаційних та культурно-оздоровчих цілей на 2016-2020 рр».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до Програми довгострокового тимчасового користування лісовою
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ділянкою для рекреаційних
2020 рр» за основу і в цілому.

та культурно-оздоровчих цілей на 2016-

Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми
довгострокового тимчасового користування лісовою ділянкою для
рекреаційних та культурно-оздоровчих цілей на 2016-2020 рр».
Слухали: Кімака В.В. «Про створення комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр Самбірського району Львівської області».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про створення
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Самбірського району
Львівської області» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про створення комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр Самбірського району Львівської області».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до договорів оренди».
Розглядаємо питання, яке стосується приміщень четвертого поверху.
Надати згоду на внесення змін до договорів оренди приміщень
адмінбудинку Самбірської районної ради № 10 від 01.04.2008 року та № 6 від
16.01.2017 року про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю
виключивши кабінет № 46 (76), площею 14,2 кв. м.
Другий пункт, «Надати згоду на внесення змін до договорів оренди
приміщень адмінбудинку Самбірської районної ради № 10 від 01.04.2008 року
та № 6 від 16.01.2017 року про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг
орендарю виключивши кабінет № 48, площею 2,5 кв. м», домовилися на
президії поки що виключити.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до договорів оренди» за основу.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: поставив пропозицію, виключити другий пункт проекту
рішення, на голосування.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про внесення змін до
договорів оренди» в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти-немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до договорів
оренди».
Слухали: Кімака В.В. «Про надання в оренду приміщення адмінбудівлі
Самбірської районної ради».
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Надати
згоду
на
оренду приміщення адмінбудівлі Самбірської
районної ради ІV поверх, кабінет 46 (76), площею 14,2 кв. м. відділу культури
Самбірської районної державної адміністрації на 2 роки.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про надання в
оренду приміщення адмінбудівлі Самбірської районної ради» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про надання в оренду приміщення
адмінбудівлі Самбірської районної ради».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми організації
агітаційної роботи щодо призову на строкову службу, відбору кандидатів на
військову службу за контрактом та забезпечення діяльності підрозділів
територіальної оборони району на 2018 рік».
Це програма підтримки роботи військового комісаріату на наступний
рік.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення Про затвердження
Програми організації агітаційної роботи щодо призову на строкову службу,
відбору кандидатів на військову службу за контрактом та забезпечення
діяльності підрозділів територіальної оборони району на 2018 рік» за основу і
в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми організації
агітаційної роботи щодо призову на строкову службу, відбору кандидатів на
військову службу за контрактом та забезпечення діяльності підрозділів
територіальної оборони району на 2018 рік».
Слухали: Парпієву О.П. «Про затвердження районного бюджету
Самбірського району на 2018 рік».
Протягом 2017 року до районного бюджету очікується поступлення в
сумі 460 млн. грн. В тому числі місцевих податків і зборів 29 млн. грн.,
міжбюджетних трансфертів 431 млн. грн. Питома вага надходжень податку на
доходи з фізичних осіб в дохідній частині загального фонду районного
бюджету становить 5,2 відсотки від загального обсягу видатків. Видаткову
частину бюджету прогнозується виконати на суму 441 млн. грн. Завдяки
виділенню додаткових коштів з Державного бюджету та виконанню заходів,
які були заплановані щодо покриття дефіциту коштів на оплату праці в сумі
6400 тис. грн. нами буде забезпечено виплату заробітної плати до кінця року
по всіх бюджетних установах районного підпорядкування.
Особливістю проекту районного бюджету на 2018 рік є формування
бюджету за програмно-цільовим методом бюджетування. Обсяг видатків на
оплату праці працівників бюджетної сфери визначений з урахуванням
мінімального розміру заробітної плати з 1 січня 2018 року в розмірі 3723 грн.
та першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки 1762 грн. У проекті
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районного бюджету на 2018 рік обсяг дохідної частини з врахуванням
трансфертів визначено в сумі 392800 тис. грн., в тому числі загального фонду
- 391600 тис. грн., спеціального фонду – 1200 тис. грн.
В проекті районного бюджету основну частку в доходах загального
фонду становитимуть надходження податку на доходи з фізичних осіб – 19
млн. грн. В районному бюджеті передбачено 2 відсотки надходжень рентної
плати за користування надрами для видобування нафти та газу в сумі 250 тис.
грн. Офіційні трансферти з Державного бюджету в наступному році
очікуються в розмірі 372 млн. грн.
Видатки районного бюджету прогнозуються в сумі – 392847,1 тис. грн. в
тому числі загального фонду – 391618,1 тис. грн., видатки спеціального фонду
– 1229 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 46 тис. грн.
В проекті бюджету в нас передбачено на освіту 60800 тис. грн.
В 2018 році дитячий будинок «Рідний дім» далі буде фінансуватися з
районного бюджету. Тому, окремі ОТГ передбачили кошти на утримання
дитячого будинку.
Кімак В.В.: Новокалинівська об’єднана громада відмовилася
утримувати «Рідний дім», хоча цей об’єкт знаходиться на їх території. Тому,
ми залишаємо його в районному бюджеті. Передбачаємо 600 тис. грн. в
нашому бюджеті на дітей з необ’єднаних громад. Новокалинівська міська рада
дає 700 тис. грн. освітньої субвенції і 400 тис. грн. з власних доходів. Обіцяли
до кінця року ще 200 тис. грн. Рудківська міська рада передбачила в бюджеті
800 тис. грн. Дублянська селищна рада, Чуквянська та Бісковицька сільські
ради сказали що за своїх дітей грошей не дадуть. Утримання однієї дитини в
«Рідному домі» на рік коштує 85,500 грн.
Парпієва О.П.: потреба на «Рідний дім» в нас складає 5300 тис. грн.
В проекті районного бюджету на 2018 рік на охорону здоров’я
передбачається – 17,4 млн. грн.
Кімак В.В.: щодо доходів районного бюджету на 2018 рік.
Фрей М.М.: в 2018 рік ми вступаємо з найбільш збалансованим
бюджетом.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
районного бюджету Самбірського району на 2018 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – 2.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження районного бюджету
Самбірського району на 2018 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження договорів на виконання
повноважень між місцевими бюджетами Самбірського району».
Затверджуємо договори між Самбірською районною радою та
Самбірською,
Новокалинівською, Рудківською міськими радами,
Дублянською селищною радою, Бісковицькою, Воле-Баранецькою,

22

Воютицькою,
Чуквянською сільськими радами на виконання
окремих повноважень між місцевими бюджетами Самбірського району.
Приймаємо до бюджету Самбірського району на 2018 рік медичну
субвенцію від: Новокалинівської міської ради – 500 000 грн. (для забезпечення
паліативної допомоги), Рудківської міської ради – 1 787 100 грн. (для
забезпечення первинної медико - санітарної допомоги).
Прийняти до бюджету Самбірського району на 2018 рік кошти на
утримання районного дитячого будинку «Рідний дім» від:
Новокалинівської міської ради – 753 800 грн. (освітня субвенція);
Новокалинівської міської ради – 600 000 грн. (на утримання дітей в
районному дитячому будинку «Рідний дім»);
Рудківської міської ради – 800 000 грн. (на утримання дітей в районному
дитячому будинку «Рідний дім»);
Дублянської селищної ради – 256500 грн. (на утримання дітей в
районному дитячому будинку «Рідний дім»);
Бісковицької сільської ради – 256500 грн. (на утримання дітей в
районному дитячому будинку «Рідний дім»);
Воле-Баранецької сільської ради -171000 грн. (на утримання дітей в
районному дитячому будинку «Рідний дім»);
Воютицької сільської ради – 85500 грн. (на утримання дітей в
районному дитячому будинку «Рідний дім»).
Чуквянської сільської ради – 427500 грн. (на утримання дітей в
районному дитячому будинку «Рідний дім»).
Передаємо з районного бюджету Самбірського району на 2018 рік:
Самбірській міській раді – 4000000 грн. (медичну субвенцію для
забезпечення вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги);
Рудківській міській раді – 1500000 грн. (медичну субвенцію для
забезпечення вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги);
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
договорів на виконання повноважень між місцевими бюджетами
Самбірського району» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження договорів на
виконання повноважень між місцевими бюджетами Самбірського району».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до Програми відзначення в
Самбірському районі свят державного, місцевого значення, пам’ятних дат та
історичних подій у 2017 році».
Додаємо до програми 15 тис. грн.

23

Кімак В.В.:
поставив на голосування проект рішення «Про
внесення змін до Програми відзначення в Самбірському районі свят
державного, місцевого значення, пам’ятних дат та історичних подій у 2017
році» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми
відзначення в Самбірському районі свят державного, місцевого значення,
пам’ятних дат та історичних подій у 2017 році».
Слухали: Кімака В.В. «Про укладення договору оренди та зміну
місцезнаходження районної ради».
Ми міняємо юридичну адресу районної ради на с. Вощанці.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про укладення
договору оренди та зміну місцезнаходження районної ради» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про укладення договору оренди та
зміну місцезнаходження районної ради».
Слухали: Германа П.М. голову постійної комісії з питань бюджету,
соціально – економічного розвитку, підприємництва та інвестицій «Про умови
оплати праці голови районної ради та заступника голови районної ради».
Встановити голові районної ради і заступнику голови надбавку за
виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків.
Здійснювати преміювання голови та заступника голови районної ради в
розмірі 100 відсотків посадового окладу в межах фонду оплати праці до кінця
VІІ скликання.
Здійснювати преміювання голови районної ради та заступника голови
районної ради з нагоди святкування Дня Конституції України, Дня
Незалежності України та Дня місцевого самоврядування в межах
кошторисних призначень та за рахунок економії заробітної плати до кінця VІІ
скликання.
Кімак В.В.: не беру участі в голосуванні у зв’язку з конфліктом
інтересів.
Бобак А.І.: не беру участі в голосуванні у зв’язку з конфліктом інтересів.
Герман П.М.: поставив на голосування проект рішення «Про умови
оплати праці голови районної ради та заступника голови районної ради» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про умови оплати праці голови
районної ради та заступника голови районної ради».
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Слухали: Кімака В.В. «Про внесення
змін
до
Статуту
підприємства та затвердження плану заходів на виконання Програми
фінансової підтримки діяльності комунального підприємства Самбірської
районної ради «Виробничо-транспортна компанія» на 2016-2018 роки».
Мова йде про збільшення статутного фонду на суму виділену з
обласного бюджету на придбання трактора і сміттєвозки.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до Статуту підприємства та затвердження плану заходів на виконання
Програми фінансової підтримки діяльності комунального підприємства
Самбірської районної ради «Виробничо-транспортна компанія» на 2016-2018
роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Статуту
підприємства та затвердження плану заходів на виконання Програми
фінансової підтримки діяльності комунального підприємства Самбірської
районної ради «Виробничо-транспортна компанія» на 2016-2018 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського
призначення на території Бабинської сільської ради, загальною площею
0,0600 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення на території Бабинської сільської
ради, загальною площею 0,0600 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення на території Бабинської сільської
ради, загальною площею 0,0600 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території Городищенської
сільської ради, площею 1,5413 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки на
території Городищенської сільської ради, площею 1,5413 га» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території
Городищенської сільської ради, площею 1,5413 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до складу президії
Самбірської районної ради».
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Включаємо в склад президії Сніч Ірину Осипівну. Виключаємо зі
складу президії Пиртика Івана Михайловича та Стасишин Оксану Теодозіївну.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до складу президії Самбірської районної ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до складу президії
Самбірської районної ради».
Слухали: Василенка Ю.Ю. «Про звернення Самбірської районної ради»
(додається).
Прийняти повторне звернення до голови Верховної Ради України щодо
встановлення вагових комплексів.
Прийняти повторне звернення до Львівського міського голови Андрія
Садового щодо відновлення кінцевої зупинки для маршрутів Самбірського
напрямку з автостанції «Західна» на АС-8 (площа Двірцева) у м. Львові.
Домчак О.І.: з Державного бюджету на Львівську область передбачено
три такі комплекси, тому немає потреби повторно звертатися.
Василенко Ю.Ю.: щоб виділили на наш район хоча б один такий
комплекс.
Кімак В.В.: з проекту рішення виключаємо повторне звернення до
голови Верховної Ради України про включення в порядок денний Верховної
Ради України питання щодо транспортної інфраструктури.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про звернення
Самбірської районної ради» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 25. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про звернення Самбірської районної
ради».
Кімак В.В.: питання «Різне».
Кімак В.В.: про звернення Гентоша О.Т. до Вищої ради правосуддя зі
скаргою
щодо
дисциплінарних
проступків
суддів
Самбірського
міськрайонного суду.
Домчак О.І.: в обласному бюджеті передбачили 1,4 млрд. грн. на обласні
цільові програми. Маємо 30 обласних програм, які будуть реалізовуватися.
Збільшено фінансування на програму проведення обласного конкурсу
громадських ініціатив. Цього року було 70 млн. грн. На наступний рік маємо
105 млн. грн. Додатково передбачили 25 млн. грн. на Програму розвитку
освіти. Фінансовий ресурс хочемо сконцентрувати на створення навчальновиробничих центрів. На Програму розвитку мережі та утримання
автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху передбачено 315
млн. грн. Крім того, є ще дорожній регіональний фонд – це 583 млн. грн.
Програма сільське господарство, передбачили майже 20 млн. грн. На
Програму «Питна вода» передбачили 12 млн. грн. В цьому році Самбірський
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район з обласного бюджету отримав понад 40 млн. грн. Вчора прийняли
всі обласні програми.
Василенко Ю.Ю.: щодо ремонту доріг. Щодо будівництва дамби в селі
Ралівка.
Домчак О.І.: маємо доробити дорогу Самбір-Ужгород. Будемо
продовжувати робити дороги в районі. Щодо Ралівки потрібно доробити
документацію.
Кімак В.В.: закрив XV сесію Самбірської районної ради VII скликання.
(Звучить Державний Гімн України)

Голова районної ради

Віталій Кімак
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Підготувала

________________

Н. Колісник

