Протокол
XVI сесії Самбірської районної ради
VII скликання
22.02.2018р.
10.00 год.
Зареєстровано: 28 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.
Веде сесію голова районної ради – Кімак В.В.
Депутатами одноголосно прийнято рішення про відкриття засідання
XVI сесії Самбірської районної ради.
(Звучить Державний Гімн України)
Кімак В.В.: сьогодні на Самбірщині перебуває делегація з Польщі з
Шамотульського повіту. Також на Самбірщині сьогодні перебуває голова
Львівської обласної державної адміністрації Олег Михайлович Синютка. На
Рудківщині відбуваються заходи з освітянами.
Подякував за депутатську роботу Стасишин Оксані Теодозіївні, яка
склала депутатські повноваження.
Стасишин О.Т.: подякувала всім за підтримку і розуміння.
Кунцьо М.Д. голова Самбірської районної виборчої комісії:
розглянувши рішення Самбірської районної ради «Про дострокове
припинення повноважень депутата районної ради» та заяву Гамерського
Віктора Степановича, який наступний по списку кандидат у депутати від
політичної партії «Громадянська позиція», відповідно до статті 90 Закону
України «Про місцеві вибори» Самбірська районна виборча комісія
постановила: 14 лютого 2018 року зареєструвати депутатом Самбірської
районної ради Гамерського Віктора Степановича 1972 року народження від
політичної партії «Громадянська позиція». Відповідно до статті 18 Регламенту
Самбірської районної ради запрошую Гамерського Віктора Степановича до
складання присяги.
Гамерський В.С.: склав присягу депутата Самбірської районної ради
(зачитав текст присяги).
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Кімак В.В.: привітав з днем народження депутата районної ради
Качинського П.М. та депутатів, які народилися в лютому.
Кімак В.В.: у відповідності до Регламенту, запропонував обрати
лічильну комісію.
Вирішили: обрати лічильну комісію
Пазюк Л.М., Пельчар С.Я. (одноголосно).

у

складі:

Крись

М.М.,

Василенко Ю.Ю.: зачитав звернення редактора газети «Голос
Самбірщини» про передбачення коштів для фінансової підтримки газети
«Голос Самбірщини» на 2018 рік.
Терещенко І.П.: депутатський запит щодо відновлення рейсу автобуса
Самбір – Ваньковичі.
Кімак В.В.: поставив на голосування підтримку депутатського запиту
Терещенка І.П.
Результати голосування: За – 28. Проти – немає. Утрималось – немає.
Слухали: Кімака В.В. «Про порядок денний XVI сесії».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про порядок
денний XVI сесії» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 28. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про порядок денний XVI сесії».
Слухали: начальника фінансового управління районної державної
адміністрації Парпієву О.П. «Про внесення змін до бюджетних призначень
районного бюджету Самбірського району на 2017 рік».
В період від 22 грудня 2017 року до 29 грудня 2017 року нами
приймалося ряд розпоряджень голови районної державної адміністрації щодо
надходження коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житловокомунальних послуг; зменшення коштів медичної субвенції з державного
бюджету місцевому бюджету в сумі 204,4 тис. грн. у зв’язку із
недопоступленням коштів медичної субвенції з державного бюджету
місцевому бюджету від об’єднаних територіальних громад району на
первинну медико-санітарну допомогу в тому числі: Бабинської сільської ради
– 100,0 тис. грн., Вільшаницької сільської ради – 6,4 тис. грн., Чукв’янської
сільської ради – 98,0 тис. грн.; надходження коштів субвенції з державного
бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій в сумі 80,0 тис. грн. (на придбання
меблів: для НВК с. Ваньовичі – 30,0 тис. грн., для НД с. Стрілковичі – 50,0
тис. грн.); надходження коштів іншої субвенції в сумі 141,6 тис. грн., в тому
числі: надходження коштів іншої субвенції з обласного бюджету – 150,2 тис
грн. (для проведення робіт із реконструкції системи захисту від прямих
попадань блискавки будівлі комунального підприємства «Рудківська лікарня
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планового лікування») та зменшення коштів іншої субвенції в сумі 8,6 тис.
грн. (для надання одноразової адресної допомоги на придбання навчального
приладдя дітям із багатодітних сімей); відношення установ районного
підпорядкування на перерозподіл видатків в межах загального обсягу видатків
у зв’язку із необхідністю додаткових видатків районного бюджету.
Збільшено дохідну видаткову частину бюджету на 7,7 млн. грн.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до бюджетних призначень 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 бюджетних
призначень районного бюджету Самбірського району на 2017 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження звіту про виконання
районного бюджету Самбірського району на 2017 рік».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження звіту про виконання районного бюджету Самбірського району
на 2017 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження звіту про виконання
районного бюджету Самбірського району на 2017 рік».
Слухали: Германа П.М. голову постійної комісії з питань бюджету,
соціально – економічного розвитку, підприємництва та інвестицій «Про
внесення змін до рішення Самбірської районної ради від 22.12.2017 року
№ 364 «Про затвердження районного бюджету Самбірського району на 2018
рік».
Василенко Ю.Ю.: пропозиція від екологічної комісії - 70 тис. грн.,
передбачених на Програму висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації у 2018 році,
виділити сугубо на «Голос Самбірщини».
Щодо Програми протидії проявам терористичного характеру та
організованій злочинній діяльності і корупції в Самбірському районі на 2018
рік. На Програму передбачено 30 тис. грн. Комісія пропонує на цю Програму
виділити 10 тис. грн., а 20 тис. грн. додати на Програму висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
засобах масової інформації у 2018 році.
Герман П.М.: щодо виділення коштів на газету «Голос Самбірщини»
питання будемо розглядати при затвердженні Програми висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
засобах масової інформації у 2018 році. Зараз затверджуємо тільки цифру.
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Кімак
В.В.:
поставив
на голосування проект рішення «Про
внесення змін до рішення Самбірської районної ради від 22.12.2017 року
№ 364 «Про затвердження районного бюджету Самбірського району на 2018
рік» за основу.
Результати голосування: За – 28. Проти - немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію Василенка Ю.Ю. на
Програму протидії проявам терористичного характеру та організованій
злочинній діяльності і корупції в Самбірському районі на 2018 рік виділити 10
тис. грн., а 20 тис. грн. додати на Програму висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в засобах масової
інформації у 2018 році.
Результати голосування: За – 6. Проти - 1. Утрималось – 21.
Кімак В.В.: пропозицію не підтримано.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про внесення змін до
рішення Самбірської районної ради від 22.12.2017 року № 364 «Про
затвердження районного бюджету Самбірського району на 2018 рік» в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – 4.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення
Самбірської районної ради від 22.12.2017 року № 364 «Про затвердження
районного бюджету Самбірського району на 2018 рік».
Слухали: Германа П.М. «Про виділення коштів з резервного фонду
районного бюджету Самбірського району».
Виділити грошову допомогу з резервного фонду районного бюджету у
сумі 20000 грн. на безповоротній основі власниці будинку с. Сіде Гриник
Марії Дмитрівні, у зв’язку з відшкодуванням нанесених збитків внаслідок
пожежі, яка сталася 19 лютого 2018 року у її житловому будинку.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про виділення
коштів з резервного фонду районного бюджету Самбірського району» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 28. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про виділення коштів з резервного
фонду районного бюджету Самбірського району».
Кімак В.В.: пропозиція - заслухати спочатку питання Про стан
дорожньої інфраструктури та перспективи розвитку дорожнього господарства
району, а потім питання Про Програму соціально-економічного та
культурного розвитку Самбірського району на 2018 рік.
Поставив пропозицію на голосування.
Результати голосування: За – 28. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Фрей М.М.: сьогодні присутні начальник управління - начальник
відділу розвитку інфраструктури та тендерно-договірних відносин
Департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської
обласної державної адміністрації Одиноцький Микола Павлович та експерт
технічного нагляду служби автомобільних доріг Ігор Миколайович Ткачик.
Слухали: Одиноцького М.П. «Про стан дорожньої інфраструктури та
перспективи розвитку дорожнього господарства району» (додається).
Василенко Ю.Ю.: скільки коштів виділено на Самбірський район в
цьому році. Щодо ремонту минулого року дороги Никловичі - Задністряни.
Щодо проведення тендерів. Хто підписує акти виконаних робіт.
Одиноцький М.П.: на сьогодні є розподілений лише Державний
дорожній фонд. Кошти будуть спрямовуватися на дороги державного
значення. У Львівській області це три дороги: Київ-Чоп, буде продовжено
ремонт дороги від Жовкви до Ковеля, ремонт дороги від Львова на ІваноФранківськ через Біберку.
На завершення робіт на дорозі Львів-Тернопіль передбачено 180 млн.
грн. Також для будівництва розв’язки передбачено 11 млн. грн.
На цей рік планується першочергове проведення робіт на дорозі
Дрогобич-Самбір. Роботи почнуться від Дрогобича. Буде продовжено ремонт
дороги Самбір-Львів.
В 2018 році плануємо розпочати реалізацію кредиту Республіки
Польща. Це ремонт доріг які ведуть до міжнародних пунктів пропуску.
По місцевих дорогах на затвердження переліку вийдемо десь на початок
березня.
Щодо проведення тендерів. Цього року Програма по дорожньому
господарству була затверджена вже в грудні місяці.
В 2017 році на ремонт доріг по Самбірському районі було витрачено 131
млн. грн. З обласного бюджету 8,5 млн. грн., за митні платежі 60 млн. грн., з
державного бюджету 62 млн. грн. Щодо ремонту дороги Никловичі –
Задністряни. Була виконана ділянка Рудки - Колбаєвичі. В цьому році
планується продовження робіт на цій дорозі.
Пельчар С.Я.: щодо недобросовісних підрядників.
Одиноцький М.П.: в таких випадках ми стараємося розривати угоду з
ними і оголошувати новий тендер. Ми не зобов’язані надавати їм аванс.
Ткачик І.М.: щодо ремонту відрізку дороги від Рудок до Никлович.
Кошти виділялися з державного бюджету. Контракт був з фірмою «ДАКО
ПЛЮС». Роботи були забраковані. Договір розірвали. На другому тендері не
було визначено підрядника, тому роботи не були продовжені.
Струк Т.М.: куди повернулися кошти.
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Одиноцький М.П.: якщо кошти виділяються з державного бюджету
вони повертаються в державний бюджет. Всі кошти Державного дорожнього
фонду які передбачені на 2018 рік і не будуть використані, залишаються в
Державному дорожньому фонді для Львівської області.
Фрей М.М.: в цьому році першочергово будемо завершувати ті роботи,
які минулого року були не завершені.
Одиноцький М.П.: в нас є єдина система Прозоро за якою ми працюємо.
Фрей М.М.: щодо проведення тендерів. Адміністрація не підписує акти
виконаних робіт.
Одиноцький М.П.: щодо здійснення технагляду. Дорога Львів-Самбір є
незавершеною. Від Оброшино до Самбора вистелено лише один шар
асфальтобетону. Вона має бути накрита ще верхнім шаром асфальтобетону,
відповідно яким будуть закриватися заїзні кишені зупинок.
Ткачик І.М.: щодо тротуарів в м. Рудки. Перед тим як покласти асфальт
потрібно замінити бордюри. По дорозі Львів - Ужгород фірма «Онур»
минулого року виконала робіт на 400 млн. грн. Заплатили тільки 100 млн. грн.
Тротуари планується викладати бруківкою. Об’єкт ще не зданий в
експлуатацію.
Герман П.М.: чи передбачено ремонт тротуарів на дорозі Дрогобич –
Самбір.
Одиноцький М.П.: цього року цю дорогу плануємо включити в перелік
від перевиконання митних платежів. Дана дорога буде ремонтуватися
відповідно до дефектного акту.
Фрей М.М.: якщо буде робитися асфальтне покриття то облаштування
хідників не буде включено. Це великі кошти.
Брийовський В.О.: щодо ремонту дороги Судова Вишня – Комарно.
Одиноцький М.П.: щодо роботи облавтодору.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про стан
дорожньої інфраструктури та перспективи розвитку дорожнього господарства
району» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про стан дорожньої інфраструктури та
перспективи розвитку дорожнього господарства району».
Кімак В.В.: пропозиція заслухати наступним 9 питання «Про
інформацію Самбірської місцевої прокуратури про результати діяльності
прокуратури у 2017 році».
Поставив пропозицію на голосування.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Слухали: Кольченка В.М. «Про інформацію Самбірської місцевої
прокуратури про результати діяльності прокуратури у 2017 році» (додається).
Василенко Ю.Ю.: стосовно Слохинівського цегельного заводу. Щодо
терміну розгляду справ.
Кольченко В.М.: проводяться слідчі дії і експертиза.
Пельчар С.Я.: скільки коштів було повернуто в державний бюджет.
Кольченко В.М.: 10463 тис. грн.
Кімак В.В.: про ухвалу суду щодо приміщення ТРО «Телефакт».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про інформацію
Самбірської місцевої прокуратури про результати діяльності прокуратури у
2017 році» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про інформацію Самбірської місцевої
прокуратури про результати діяльності прокуратури у 2017 році».
Слухали: Курман Т.М. начальника відділу економічного розвитку і
торгівлі «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку
Самбірського району на 2018 рік» (додається).
Фрей М.М.: по обласних програмах вуличне освітлення буде
проводитися у Волі Баранецькій і в Гордині та газопостачання Блажів.
Спортивні майданчики: Підгайчики, Вільшаник, Ралівка. Спортивні
майданчики з тренажерами: Острів і Сусолів.
Щодо створення нових робочих місць.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
соціально-економічного та культурного розвитку Самбірського району на
2018 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 28. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму соціально-економічного
та культурного розвитку Самбірського району на 2018 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до складу постійних комісій
районної ради».
Виключаємо зі складу постійної комісії з питань регулювання земельних
відносин, планування територій, розвитку села та агропромислового
комплексу Ставкову Галину Львівну.
Обираємо до складу постійної комісії з питань освіти, культури,
молодіжної політики, спорту, духовного відродження і зв’язків з засобами
масової інформації та транскордонного співробітництва Гамерського Віктора
Степановича.
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Обираємо головою постійної комісії з питань освіти, культури,
молодіжної політики, спорту, духовного відродження і зв’язків з засобами
масової інформації та транскордонного співробітництва Ставкову Галину
Львівну.
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 – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до складу постійних
комісій районної ради».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до складу президії
Самбірської районної ради».
Включаємо до складу президії Ставкову Галину Львівну голову
постійної комісії з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту,
духовного відродження і зв’язків з засобами масової інформації та
транскордонного співробітництва.
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 – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до складу президії
Самбірської районної ради».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території Бісковицької
сільської ради, площею 8,5000 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки на
території Бісковицької сільської ради, площею 8,5000 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території
Бісковицької сільської ради, площею 8,5000 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території Бісковицької
сільської ради, площею 10,7796 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки на
території Бісковицької сільської ради, площею 10,7796 га» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – 1.
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Вирішили: прийняти рішення «Про
затвердження
технічної
документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території
Бісковицької сільської ради, площею 10,7796 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території Городищенської
сільської ради, площею 2,7524 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 2,7524 га» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території
Городищенської сільської ради, площею 2,7524 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського
призначення на території Вощанцівської сільської ради, площею 4,2306 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
сільськогосподарського призначення на території Вощанцівської сільської
ради, площею 4,2306 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 Вощанцівської сільської
ради, площею 4,2306 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки на території Новокалинівської
міської ради, площею 10,6182 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на
території Новокалинівської міської ради, площею 10,6182 га» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на території
Новокалинівської міської ради, площею 10,6182 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки на території Новокалинівської
міської ради, площею 37,6841 га».
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Кімак В.В.:
поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки на території Новокалинівської міської ради, площею
37,6841 га» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на території
Новокалинівської міської ради, площею 37,6841 га».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території Вільшаницької
сільської ради, площею 0,0200 га».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про затвердження
технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки на
території Вільшаницької сільської ради, площею 0,0200 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 на території
Вільшаницької сільської ради, площею 0,0200 га».
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.»
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 – 26. 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 Статуту комунального
некомерційного підприємства Самбірський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до Статуту комунального некомерційного підприємства Самбірський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Статуту
комунального некомерційного підприємства Самбірський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми надання адресної
грошової допомоги учасникам бойових дій УПА на 2018-2019 роки».
Приймаємо цю Програму для всіх учасників бойових дій УПА, які
проживають на території району.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми надання адресної грошової допомоги учасникам
бойових дій УПА на 2018-2019 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За - 27. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми надання
адресної грошової допомоги учасникам бойових дій УПА на 2018-2019 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми надання адресної
грошової допомоги вдовам політв’язнів на 2018-2019 роки».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми надання адресної грошової допомоги вдовам
політв’язнів на 2018-2019 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За - 27. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми надання
адресної грошової допомоги вдовам політв’язнів на 2018-2019 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про призначення соціальних допомог
студентам вищих державних навчальних закладів та учням профтехучилищ –
випускникам районного дитячого будинку «Рідний дім» у 2018 році».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
призначення соціальних допомог студентам вищих державних навчальних
закладів та учням профтехучилищ – випускникам районного дитячого
будинку «Рідний дім» у 2018 році» за основу і в цілому.
Результати голосування: За - 27. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про призначення соціальних допомог
студентам вищих державних навчальних закладів та учням профтехучилищ –
випускникам районного дитячого будинку «Рідний дім» у 2018 році».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження програми «Депутатський
фонд» на 2018 рік».
Програму приймаємо на 400 тис. грн. Реально сьогодні виділили
200 тис. грн. Далі з перевиконання бюджету.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження програми «Депутатський фонд» на 2018 рік» за основу і в
цілому.
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Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – 1.
Вирішили: прийняти рішення
«Депутатський фонд» на 2018 рік».

«Про

затвердження

програми

Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми відзначення в
Самбірському районі свят державного, місцевого значення, пам’ятних дат та
історичних подій у 2018 році».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми відзначення в Самбірському районі свят державного,
місцевого значення, пам’ятних дат та історичних подій у 2018 році» за основу
і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми
відзначення в Самбірському районі свят державного, місцевого значення,
пам’ятних дат та історичних подій у 2018 році».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму
самоврядування Самбірського району на 2018 рік».

розвитку

місцевого

Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
розвитку місцевого самоврядування Самбірського району на 2018 рік» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму розвитку місцевого
самоврядування Самбірського району на 2018 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до рішення Самбірської
районної ради від 03.12.2015 року № 16 «Про створення Форуму місцевого
розвитку Самбірського району».
Склад
Форуму місцевого розвитку Самбірського району
1. В. Кімак – голова Самбірської районної ради, голова ФМР.
2. М. Фрей – голова Самбірської районної державної адміністрації,
заступник голови ФМР (за згодою).
3. О. Сліпецька – радник з економічних і фінансових питань та АПК
Самбірської районної ради, секретар ФМР.
Члени Форуму
1. Т. Курман – начальник відділу аналізу і прогнозування розвитку
території Самбірської районної державної адміністрації.
2. О. Парпієва – начальник фінансового управління Самбірської
районної державної адміністрації (за згодою).
3. С. Скірин – в. о. головного лікаря КЗ «Самбірська ЦРЛ», член
постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства, праці, соціального
захисту населення та соціальної підтримки учасників АТО і їх сімей.
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4. Г. Ставкова – голова постійної комісії з питань освіти,
культури, молодіжної політики, спорту, духовного відродження і зв’язків з
засобами масової інформації та транскордонного співробітництва.
5. П. Герман – голова постійної комісії з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та інвестицій.
6. С. Сюшко - голова постійної комісії з питань житловокомунального господарства, комунальної власності, енергоефективності та
регуляторної політики.
7. В. Трач – депутат Самбірської районної ради.
8. О. Гусар – депутат Самбірської районної ради.
9. І. Кульчицький-Жигайло – голова постійної комісії з питань
промисловості, дорожнього господарства, будівництва, транспорту, зв’язку та
паливно-енергетичного комплексу.
10. Н. Черевична – голова постійної комісії з питань регулювання
земельних
відносин,
планування
територій,
розвитку
села
та
агропромислового комплексу.
11. Ю. Василенко - голова фракції Всеукраїнського об’єднання
«Батьківщина», заступник голови комісії з питань екології, природних
ресурсів та охорони довкілля.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до рішення Самбірської районної ради від 03.12.2015 року № 16 «Про
створення Форуму місцевого розвитку Самбірського району» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення
Самбірської районної ради від 03.12.2015 року № 16 «Про створення Форуму
місцевого розвитку Самбірського району».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму співфінансування проектів
місцевого розвитку у Самбірському районі на 2018 рік».
На Програму заклали 900 тис. грн.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
співфінансування проектів місцевого розвитку у Самбірському районі на 2018
рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму співфінансування
проектів місцевого розвитку у Самбірському районі на 2018 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до Комплексної програми
соціальної підтримки незахищених верств населення Самбірського району на
2016 – 2018 роки».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до Комплексної програми соціальної підтримки незахищених верств
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населення Самбірського району на 2016 – 2018 роки» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Комплексної
програми соціальної підтримки незахищених верств населення Самбірського
району на 2016 – 2018 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми соціальної
підтримки учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих
учасників антитерористичної операції та сімей у складних життєвих
обставинах на 2018-2020 роки».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та сімей
у складних життєвих обставинах на 2018-2020 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За - 27. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів сімей
загиблих учасників антитерористичної операції та сімей у складних життєвих
обставинах на 2018-2020 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми розвитку галузі
культури у Самбірському районі на 2018 рік».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми розвитку галузі культури у Самбірському районі на
2018 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми розвитку
галузі культури у Самбірському районі на 2018 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про районну
бібліотечних фондів Самбірської ЦБС на 2018 рік».

Програму

поповнення

Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про районну
Програму поповнення бібліотечних фондів Самбірської ЦБС на 2018 рік» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про районну Програму поповнення
бібліотечних фондів Самбірської ЦБС на 2018 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про районну Програму розвитку туризму у
Самбірському районі на 2018 рік».
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
районну Програму розвитку туризму у Самбірському районі на 2018 рік» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про районну Програму розвитку
туризму у Самбірському районі на 2018 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження програми «Збереження
культурної спадщини Самбірського району на 2018-2020 роки».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження програми «Збереження культурної спадщини Самбірського
району на 2018-2020 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження програми
«Збереження культурної спадщини Самбірського району на 2018-2020 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми ведення
містобудівного кадастру у Самбірському районі на 2018-2020 роки».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми ведення містобудівного кадастру у Самбірському
районі на 2018-2020 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми ведення
містобудівного кадастру у Самбірському районі на 2018-2020 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми з розроблення
схеми планування території Самбірського району на 2018-2020 роки».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми з розроблення схеми планування території
Самбірського району на 2018-2020 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми з
розроблення схеми планування території Самбірського району на 2018-2020
роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження районної Програми
будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання
автомобільних доріг загального користування та вулиць і доріг комунальної
власності Самбірського району на 2018 - 2019 роки».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження районної Програми будівництва, реконструкції, ремонту та
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування та
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вулиць і доріг комунальної власності Самбірського району на 2018 - 2019
роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження районної Програми
будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання
автомобільних доріг загального користування та вулиць і доріг комунальної
власності Самбірського району на 2018 - 2019 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про районну цільову Програму захисту
населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2018 - 2019 роки».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про районну
цільову Програму захисту населення і території від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2018 - 2019 роки» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про районну цільову Програму
захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на 2018 - 2019 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму сприяння правоохоронній
діяльності Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області у 2018
році».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
сприяння правоохоронній діяльності Самбірського відділу поліції ГУНП у
Львівській області у 2018 році» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили:
прийняти
рішення
«Про
Програму
сприяння
правоохоронній діяльності Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській
області у 2018 році».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму покращення матеріальнотехнічного забезпечення, умов обслуговування розпорядників коштів та умов
праці працівників Самбірського управління Державної казначейської служби
України Львівської області в 2018 році».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
покращення матеріально-технічного забезпечення, умов обслуговування
розпорядників коштів та умов праці працівників Самбірського управління
Державної казначейської служби України Львівської області в 2018 році» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За -27. Проти-немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму покращення
матеріально-технічного забезпечення, умов обслуговування розпорядників
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коштів та умов праці працівників Самбірського управління Державної
казначейської служби України Львівської області в 2018 році».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми висвітлення
діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої
влади редакцією Самбірського радіомовлення «Поступ» у 2018 році».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми висвітлення діяльності органів місцевого
самоврядування та органів державної виконавчої влади редакцією
Самбірського радіомовлення «Поступ» у 2018 році» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми
висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів
державної виконавчої влади редакцією Самбірського радіомовлення «Поступ»
у 2018 році».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
засобах масової інформації у 2018 році».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації у 2018 році»
за основу.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: поставив на голосування пропозицію Василенка Ю.Ю.:
конкретно спрямувати 70 тис. грн. тільки для газети «Голос Самбірщини».
Результати голосування: За – 4. Проти - немає. Утрималось – 20.
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про затвердження
Програми висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в засобах масової інформації у 2018 році» в цілому.
Результати голосування: За – 21. Проти - немає. Утрималось – 3.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в засобах масової інформації у 2018 році».
Слухали: Фрея М.М. «Про затвердження програми «Підтримки
впорядкування архівних матеріалів відділу освіти Самбірської районної
державної адміністрації».
70 тис. грн. виділяє відділ освіти і 40 тис. грн. виділяємо по програмі.
Роботи має виконувати ліцензійна фірма.
Бобак А.І.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження програми «Підтримки впорядкування архівних матеріалів
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відділу освіти Самбірської районної державної адміністрації» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження програми
«Підтримки впорядкування архівних матеріалів відділу освіти Самбірської
районної державної адміністрації».
Слухали: Бобака А.І. «Про затвердження програми «Про Національну
Стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей
на 2018-2026 роки в Самбірському районі та плану заходів з реалізації її I
етапу».
Бобак А.І.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження програми «Про Національну Стратегію реформування системи
інституційного догляду та виховання дітей на 2018-2026 роки в Самбірському
районі та плану заходів з реалізації її I етапу» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження програми «Про
Національну Стратегію реформування системи інституційного догляду та
виховання дітей на 2018-2026 роки в Самбірському районі та плану заходів з
реалізації її I етапу».
Слухали: Бобака А.І. «Про затвердження Програми розвитку фізичної
культури та спорту в Самбірському районі на 2018 - 2022 роки».
Бобак А.І.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту в
Самбірському районі на 2018 - 2022 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми розвитку
фізичної культури та спорту в Самбірському районі на 2018 - 2022 роки».
Слухали: Бобака А.І. «Про Програму розвитку садівництва та
ягідництва в Самбірському районі на 2018 рік».
Бобак А.І.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
розвитку садівництва та ягідництва в Самбірському районі на 2018 рік» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму розвитку садівництва та
ягідництва в Самбірському районі на 2018 рік».
Фрей М.М.: приймаючи програми по сільському господарству даємо
можливість нашим фермерам брати участь в державних і обласних програмах.
Кошти закладаємо для необ’єднаних громад. Щодо створення кооперативів.
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Слухали: Кімака В.В. «Про Програму
скотарства у Самбірському районі на 2018 рік».

розвитку

молочного

Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
розвитку молочного скотарства у Самбірському районі на 2018 рік» за основу
і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму розвитку молочного
скотарства у Самбірському районі на 2018 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми невідкладної
стаціонарної медичної допомоги мешканцям Самбірського району на 2018
рік».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми невідкладної стаціонарної медичної допомоги
мешканцям Самбірського району на 2018 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми
невідкладної стаціонарної медичної допомоги мешканцям Самбірського
району на 2018 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про Комплексну програму інформаційноаналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління,
протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній
діяльності і корупції на території Самбірського району на 2018-2019 роки».
Василенко Ю.Ю.: щодо розмитнення автомобілів на польській
реєстрації. Є рішення Львівської регіональної митниці про те, що не можна
щоб автомобіль перебував на Україні більше 60 днів на ремонті. Заставляють
власника везти на лаветі. На якій підставі вони таке рішення прийняли. На які
потреби плануєте скерувати кошти по програмі.
Кирилич Я.М. заступник начальника Мостиського МРВ УСБУ у
Львівській області: якщо порушуються права громадян, то вони повинні
звертатися до митниці, або до суду. Щодо рішення звертайтеся в регіональну
митницю.
Кімак В.В.: запитання не по адресу.
Кирилич Я.М.: кошти виділені минулого року по програмі були
використанні на паливно-мастильні матеріали та ремонт автомобілів. Щодо
роботи Мостиського МРВ УСБУ у Львівській області.
Трач В.К.: чи другі райони виділяють кошти.
Кирилич Я.М.: минулого року прийняла програму і виділила кошти
тільки Самбірська районна рада. Цього року поки що ви перші.
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
Комплексну програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів
державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру та
організованій злочинній діяльності і корупції на території Самбірського
району на 2018-2019 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Комплексну програму
інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та
управління, протидії проявам терористичного характеру та організованій
злочинній діяльності і корупції на території Самбірського району на 20182019 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програму відшкодування
відсотків за кредитами, отриманими населенням Самбірського району на
впровадження енергозберігаючих заходів на 2018-2021 роки».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програму відшкодування відсотків за кредитами, отриманими
населенням Самбірського району на впровадження енергозберігаючих заходів
на 2018-2021 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програму
відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Самбірського
району на впровадження енергозберігаючих заходів на 2018-2021 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до Програми забезпечення
виконання Самбірською районною державною адміністрацією делегованих
повноважень на 2017-2018 роки».
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 внесення змін до Програми охорони
навколишнього природного середовища Самбірського району на 2017 – 2020
роки».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до Програми охорони навколишнього природного середовища
Самбірського району на 2017 – 2020 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми
охорони навколишнього природного середовища Самбірського району на
2017 – 2020 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про визнання Самбірського об’єднання
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка соціально
значущою організацією Самбірщини».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про визнання
Самбірського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса
Шевченка соціально значущою організацією Самбірщини» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про визнання Самбірського
об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка
соціально значущою організацією Самбірщини».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження плану роботи Самбірської
районної ради на 2018 рік».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження плану роботи Самбірської районної ради на 2018 рік» за основу
і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження плану роботи
Самбірської районної ради на 2018 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження актів приймання-передачі
майна Воютицькій сільській раді».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження актів приймання-передачі майна Воютицькій сільській раді» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження актів прийманняпередачі майна Воютицькій сільській раді».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження актів приймання-передачі
майна Рудківській міській раді».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження актів приймання-передачі майна Рудківській міській раді» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження актів прийманняпередачі майна Рудківській міській раді».
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Слухали: Кімака В.В. «Про надання
суборенду приміщення».

згоди

на

передання

в

Дублянська лікарня, яка тепер є Винниківська лікарня хоче відновити
аптеку.
Герман П.М.: кошти від оренди будуть поступати до бюджету
Самбірського району.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про надання
згоди на передання в суборенду приміщення» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 27. Проти - немає. Утрималось – 1.
Вирішили: прийняти рішення «Про надання згоди на передання в
суборенду приміщення».
Кімак В.В.: питання «Різне».
Василенко Ю.Ю.: щодо звернення до депутатів вищого рівня про
відвідування засідань Верховної Ради України.
Фрей М.М.: запрошую 1 березня о 17.00 год. на мій звіт за 2017 рік та
плани на 2018 рік.
Кімак В.В.: закрив XVI сесію Самбірської районної ради VII
скликання.
(Звучить Державний Гімн України)

Голова районної ради

Віталій Кімак
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Підготувала

________________

Н. Колісник

