Протокол
XX сесії Самбірської районної ради
VII скликання
21.02.2019р.
10.00 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:
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
XX сесії Самбірської районної ради.
(Звучить Державний Гімн України)
Кімак В.В.: привітав з уродинами депутатів, які народилися в лютому.
Кімак В.В.: представив начальника Самбірського відділу поліції ГУНП
у Львівській області, підполковника поліції Чекаса Романа Орестовича.
Чекас Р.О.: коротко ознайомив присутніх з своєю біографією, розповів
про основні завдання та напрямки роботи поліції у 2019 році.
Василенко Ю.Ю.: щодо створення відділення в м. Рудки. Скільки
працює дільничних інспекторів. Щодо забезпечення пальним.
Чекас Р.О.: відділення поліції в Рудках немає, там є опорний пункт. На
даний час Рудківську зону обслуговує 4 дільничні офіцери поліції. Щодо
штату дільничних офіцерів поліції. Самбір обслуговує 4 дільничні офіцери
поліції, район 15. Щодо забезпечення паливно-мастильними матеріалами.
Кімак В.В.: плануємо прийняти програму щодо матеріальної підтримки
Самбірського відділення поліції.
Чекас Р.О.: щодо встановлення відеокамер.
Василенко Ю.Ю.: щодо використання коштів по програмі у 2018 році.
Чекас Р.О.: за минулі кошти не були куплені бодікамери у зв’язку з
тим, що бодікамери нам виділили централізовано. Була закуплена оргтехніка.
Черевична Н.М.: щодо Програми співробітництва територіальних
громад Львівщини.
/tmp/dpe/e646a2245f3b/93a98641-d4ec-4e81-b491-4b8e4941f556-7996690719834806829/4782335487117406455.doc
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Кімак В.В.: перший раз обласна рада започаткувала конкурс,
який спрямовується на співробітництво громад.
Кімак В.В.: у відповідності до Регламенту, запропонував обрати
лічильну комісію.
Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Гамерський В.С.,
Герман П.М., Черевична Н.М. (одноголосно).
Василенко Ю.Ю.: зачитав відповідь Антимонопольного комітету на
депутатське звернення щодо зростання цін на бензин та дизельне паливо.
Черевична Н.М.: зачитала звернення міжфракційного об’єднання
«Рівні можливості» у Самбірській районній раді за результатами роботи
Другого українського жіночого конгресу.
Герман П.М.: зачитав протокол засідання лічильної комісії.
Кімак В.В.: в депутатів під час розгляду питань порядку денного
можуть виникати конфлікти інтересів.
Павлючик М.П.: до 1 квітня потрібно подати електронні декларації.
Кімак В.В.: сьогодні на президії розглянули всі зміни і доповнення до
порядку денного.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про порядок
денний XX сесії районної ради» за основу.
Результати голосування: За – 25. Проти – немає. Утрималось – немає.
Кімак В.В.: включаємо в порядок денний сесії питання: «Про
виділення коштів з резервного фонду районного бюджету», Про інформацію
про результати діяльності Самбірської місцевої прокуратури за 2018 рік»,
«Про затвердження Програми забезпечення виконання Самбірською
районною державною адміністрацією делегованих повноважень на 2019-2020
роки».
Герман П.М.: включити в порядок денний сесії питання «Про
Програму розвитку молочного скотарства у Самбірському районі Львівської
області у 2019 році» та «Про Програму розвитку садівництва, ягідництва у
Самбірському районі Львівської області у 2019 році».
Кімак В.В.: була пропозиція виключити з порядку денного питання
«Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства
Самбірський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
Кімак В.В.: поставив на голосування рішення «Про порядок денний XX
сесії районної ради» в цілому.
Результати голосування: За – 26. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про порядок денний XX сесії районної
ради».
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Слухали:
начальника фінансового управління районної
державної адміністрації Парпієву О.П. «Про внесення змін до районного
бюджету Самбірського району на 2018 рік».
За період від 7 грудня 2018 року до 29 грудня 2018 року вносилися
зміни до бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів, які поступали до
районного бюджету. Відповідно були прийняті розпорядження голови
районної державної адміністрації. Враховуючи:
- зменшення дохідної частини районного бюджету в сумі 293,2 тис.
грн.;
- надходження коштів субвенції з державного бюджету місцевому
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій (на реконструкцію СТОК «Прикарпаття» в с.Сприня) в
сумі 188,0 тис. грн.;
- надходження коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного
бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями установам освіти в
сумі 200,0 тис. грн.;
- надходження коштів субвенції з державного бюджету місцевому
бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання
твердого палива і скрапленого газу в сумі 289,7 тис. грн.;
- зменшення коштів субвенції з державного бюджету місцевому
бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям
та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу в сумі 21 325,4 тис. грн.;
- зменшення коштів субвенції з державного бюджету місцевому
бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам та прийомним сім’ям за принципом «гроші
ходять за дитиною» в сумі 10,0 тис. грн.;
- надходження коштів субвенції з місцевих бюджетів на здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної
субвенції на відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий
діабет, що потребують інсулінотерапії в сумі 245,0 тис. грн.;
- надходження коштів субвенції з обласного бюджету на
співфінансування інвестиційних проектів (на реконструкцію СТОК
«Прикарпаття» в с. Сприня) в сумі 534,4 тис. грн.;
- надходження коштів іншої субвенції в сумі 566,1 тис. грн., в тому
числі: з обласного бюджету – 266,1 тис. грн. (на співфінансування
мікропроектів); з бюджету Ралівської сільської ради – 300,0 тис. грн.
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(реконструкція існуючого майданчика під спортивний майданчик зі штучним
покриттям по вулиці Галицька, 1 села Ралівка);
- відношення установ районного підпорядкування на виділення
додаткових коштів та перерозподіл видатків в межах загального обсягу
видатків у зв’язку із необхідністю додаткових видатків районного бюджету,
внесено зміни і доповнення до рішення Самбірської районної ради від 22
грудня 2017 року № 364 «Про затвердження районного бюджету
Самбірського району на 2018 рік».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до районного бюджету Самбірського району на 2018 рік» основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до районного
бюджету Самбірського району на 2018 рік».
Слухали: Парпієву О.П. «Про затвердження звіту про виконання
районного бюджету Самбірського району за 2018 рік».
До районного бюджету надійшло 421 971,9 тис. грн. доходів. Питома
вага власних доходів в загальному обсязі дохідної частини районного
бюджету становить 5,4 %, або 22 870, 8 тис. грн.
Затверджується річний звіт про виконання районного бюджету по
доходах в сумі 421 971,9 тис. грн. і по видатках в сумі 428 519,6 тис. грн.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження звіту про виконання районного бюджету Самбірського району
за 2018 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження звіту про виконання
районного бюджету Самбірського району за 2018 рік».
Слухали: Парпієву О.П. «Про внесення змін до рішення Самбірської
районної ради від 07.12.2018 року № 514 «Про затвердження районного
бюджету Самбірського району на 2019 рік».
З початку січня і до сьогоднішнього дня є надходження коштів до
районного бюджету, а саме: - надходження додаткових коштів субвенції з
державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань в сумі 788,8 тис. грн.;
- надходження коштів субвенції з місцевих бюджетів на здійснення переданих
видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на
повне та часткове відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на
цукровий діабет в сумі 878,0 тис. грн.;
- надходження коштів субвенції з місцевих бюджетів на здійснення переданих
видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції від

5

Н.Калинівської ОТГ на фінансування вторинної
медичної
допомоги
мешканцям Новокалинівської міської ради в Комунальному підприємстві
Самбірської районної лікарні «Хоспіс» в сумі 300,0 тис. грн.;
- надходження коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(на реконструкцію СТОК «Прикарпаття» в с.Сприня) в сумі 540,0 тис. грн.;
- надходження коштів субвенції з місцевого бюджету Стрілковицької
сільської ради на виконання інвестиційного проекту (реконструкцію з
добудовою двох класів Стрілковицької СЗШ) в сумі 140,0 тис. грн.;
- надходження коштів іншої субвенції в сумі 731,0 тис. грн., в тому числі: з
Рудківської ОТГ на фінансування дитячого будинку «Рідний дім» - 300,0 тис.
грн.; з Стрілковицької сільської ради на фінансування школи (харчування
учнів – 50,0 тис. грн., співфінансування придбання обладнання та інвентаря –
35,0 тис. грн.) та установ культури (придбання обладнання – 46,0 тис. грн.,
послуги за приєднання до електричних мереж – 15,0 тис. грн.) – 146,0 тис.
грн.; з Ралівської сільської ради на фінансування установ освіти (харчування
учнів – 15,0 тис. грн., реконструкцію будівлі СЗШ із надбудови НВК в
с.Ралівка – 100,0 тис. грн.), фізичної культури і спорту (проведення освітлення
спортивного майданчика – 20,0 тис. грн.) та співфінансування проектів
місцевого розвитку (150,0 тис. грн.) – 285,0 тис. грн.;
- спрямування вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету, що
утворився станом на 01.01.2019 року в сумі 1 051,7 тис. грн.;
- спрямування залишку бюджетних коштів загального фонду, що утворився
станом на 01.01.2019 року за рахунок коштів субвенції з державного бюджету
місцевому бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій в сумі 188,0 тис. грн.;
- спрямування залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що
утворився станом на 01.01.2019 року в сумі 388,3 тис. грн.;
- спрямування залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету, що
утворився станом на 01.01.2019 року в сумі 250,0 тис. грн.;
- відношення установ районного підпорядкування на перерозподіл видатків в
межах загального обсягу видатків у зв’язку із необхідністю додаткових
видатків районного бюджету;
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про внесення
змін до рішення Самбірської районної ради від 07.12.2018 року № 514 «Про
затвердження районного бюджету Самбірського району на 2019 рік» за основу
і в цілому.
Результати голосування: За – 24. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення
Самбірської районної ради від 07.12.2018 року № 514 «Про затвердження
районного бюджету Самбірського району на 2019 рік».

6

Слухали: Кімака В.В. «Про виділення коштів з резервного фонду
районного бюджету».
Виділити грошову допомогу з резервного фонду районного бюджету у
сумі 8000 (вісім тисяч) гривень на безповоротній основі жительці с. Вощанці
Качинській Іванні Миколаївні, у зв’язку з відшкодуванням нанесених збитків
внаслідок пожежі, яка сталася 15 січня 2019 року у її господарській будівлі.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про виділення
коштів з резервного фонду районного бюджету» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про виділення коштів з резервного
фонду районного бюджету».
Слухали: керівника Самбірської місцевої прокуратури радника
юстиції Заходила Є.М. «Про інформацію про результати діяльності
Самбірської місцевої прокуратури за 2018 рік» (додається).
Василенко Ю.Ю.: щодо
кримінального провадження.

скасування

постанов

про

закриття

Заходило Є.М.: протягом року прокурорами скасована 41 постанова
про закриття кримінального провадження, внесено 338 вказівок в порядку ст.
36 щодо активізації розслідування кримінальних проваджень, за неналежну
організацію досудового розслідування скеровано 16 листів про притягнення
працівників поліції до дисциплінарної відповідальності.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про інформацію
про результати діяльності Самбірської місцевої прокуратури за 2018 рік» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про інформацію про результати
діяльності Самбірської місцевої прокуратури за 2018 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про встановлення кошторисної заробітної
плати на 2019 рік, який враховується при визначенні будівництва та
реконструкції за рахунок коштів місцевого бюджету».
Затвердити кошторисну заробітну плату для визначення вартості
будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів, що виконуються із
залученням коштів місцевого бюджету, встановити розмір кошторисної
заробітної плати в сумі 14 800 гривень.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
встановлення кошторисної заробітної плати на 2019 рік, який враховується
при визначенні будівництва та реконструкції за рахунок коштів місцевого
бюджету» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про
встановлення
кошторисної
заробітної плати на 2019 рік, який враховується при визначенні будівництва та
реконструкції за рахунок коштів місцевого бюджету».
Слухали: Курман Т.М. начальника відділу економічного розвитку і
торгівлі «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку
Самбірського району на 2019 рік» (додається).
У 2019 році планується відкриття підприємства по розливу питної води
в с. Вільшаник та будівництво сонячної станції в смт. Дубляни.
У сфері сільського господарства продовжиться проведення аудиту
використання земель сільськогосподарського призначення, буде розбудована
виробнича інфраструктура ТОВ «Захід - Агро МХП», планується відкриття
молочних ферм.
В минулому році було реалізовано 160 проектів на загальну суму 84
млн. грн. В 2019 році: реалізація проектів за кошти державного фонду
регіонального розвитку, на конкурс подано 11 проектів. 4 проекти є
перехідними;
реалізація проектів за кошти бюджету розвитку обласного бюджету,
подано 16 проектів; реалізація проектів відповідно до обласної програми
проектів місцевого розвитку. Від нашого району було подано 99 заявок, з них
67 об’єднаними територіальними громадами;
реалізація проектів за кошти субвенції з державного бюджету на
соціально-економічний розвиток території. Вже на сьогоднішній день є
підписане розпорядження КМУ де нам виділено 1 800 тис. грн., це 540 тис.
грн. на реконструкцію СТОК «Прикарпаття» і 1 260 тис. грн. на продовження
будівництва спортивного залу у с. Воютичі;
реалізація проектів за кошти субвенції з державного бюджету на
соціально-економічний розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних
громад.
В державному бюджеті є передбачені кошти в сумі 10 млн. грн. на
будівництво дамб. Це будівництво дамби Калинів - Кружики і будівництво
дамби у с. Ралівка.
Щодо ремонту доріг. Цього року на обласний бюджет розвитку ми
подали свої пропозицій на 17 млн. грн.
Минулого року нам вдалося освітити 21 населений пункт. На конкурс
мікропроектів цього року подано 28 заявок. Дві заявки подано на обласну
Програму зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на
2017 -2020 роки. Це для сіл Блажів і Михайлевичі.
В галузі освіти: відкриття дошкільних закладів в м. Новий Калинів, у
селах Вільшаник, Кульчиці, Бісковичі, Лютовиська; реконструкція дитячого
садочка в селі Чуква; реконструкція Ралівської СЗШ І-ІІІ ступенів із
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надбудовою
НВК.
На
освіти подано 24 проекти.

конкурс проектів місцевого розвитку в галузі

Для покращення фізичного виховання у 2019 році планується:
завершення будівництва спортивного залу в с. Воютичі; реконструкція
спортивно-туристичного оздоровчого комплексу «Прикарпаття» у с. Сприня;
будівництво футбольних полів в рамках «Державної програми будівництва
футбольних полів в Україні» в селах Викоти, Луки; будівництво спортивних
майданчиків зі штучним покриттям в селах Воютичі, Чуква; будівництво
спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням в м. Рудки, селах
Хлопчиці, Кульчиці, Вощанці, Вільшаник.
В галузі охорони здоров’я: забезпечення виконання Програми
«Доступні ліки»; будівництво амбулаторій групової практики в м. Новий
Калинів, селах Бабина, Воютичі; закупівля медичного обладнання для КП
«Рудківська лікарня планового лікування»; реконструкція відділення
відновного лікування КЗ ЛОР «Львівська обласна лікарня відновного
лікування» в смт Дубляни; реконструкція психоневрологічного відділення в
с. Міжгайці.
В галузі культури запланована реконструкція народного дому в
с.Долобів. На конкурс проектів місцевого розвитку подано 17 заявок.
Головною метою соціальної сфери є підтримка вразливих верств
населення шляхом виплат адресних державних допомог, надання
передбачених державою пільг та компенсацій; проведення роботи щодо
монетизації субсидій; соціальна підтримка учасників АТО, членів їх сімей та
членів сімей загиблих учасників АТО.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
соціально-економічного та культурного розвитку Самбірського району на
2019 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму соціально-економічного
та культурного розвитку Самбірського району на 2019 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму співфінансування проектів
місцевого розвитку у Самбірському районі на 2019 рік».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
співфінансування проектів місцевого розвитку у Самбірському районі на 2019
рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму співфінансування
проектів місцевого розвитку у Самбірському районі на 2019 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження програми «Депутатський
фонд» на 2019 рік».
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Поки
що
виділяємо
фонд голови районної ради.

на Програму 50 тис. грн. на резервний

Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження програми «Депутатський фонд» на 2019 рік» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 21. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення
«Депутатський фонд» на 2019 рік».

«Про

затвердження

Слухали: Кімака В.В. «Про Програму
самоврядування Самбірського району на 2019 рік».

розвитку

програми
місцевого

Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
розвитку місцевого самоврядування Самбірського району на 2019 рік» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 21. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму розвитку місцевого
самоврядування Самбірського району на 2019 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми відзначення в
Самбірському районі свят державного, місцевого значення, пам’ятних дат та
історичних подій у 2019 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 2019 році» за основу
і в цілому.
Результати голосування: За – 21. 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 2019 році».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму технічного і фінансового
забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого
оповіщення і зв’язку Самбірського району на 2019 рік».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи
централізованого оповіщення і зв’язку Самбірського району на 2019 рік» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 21. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму технічного і
фінансового
забезпечення,
удосконалення
та
розвитку
системи
централізованого оповіщення і зв’язку Самбірського району на 2019 рік».
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Слухали: Кімака В.В. «Про Програму матеріальної підтримки
Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області в питаннях
забезпечення охорони громадського порядку, профілактики правопорушень,
законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на 2019 рік».
Василенко Ю.Ю.: щодо використання коштів по Програмі за
попередній рік.
Кімак В.В.: ми скеруємо лист.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
матеріальної підтримки Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській
області в питаннях забезпечення охорони громадського порядку, профілактики
правопорушень, законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
на 2019 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму матеріальної підтримки
Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області в питаннях
забезпечення охорони громадського порядку, профілактики правопорушень,
законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на 2019 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми висвітлення
діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої
влади редакцією Самбірського радіомовлення «Поступ» у 2019 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 2019 році» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 22. 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 2019 році».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Комплексної програми
соціальної підтримки незахищених верств населення Самбірського району на
2019 – 2021 роки».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Комплексної програми соціальної підтримки незахищених
верств населення Самбірського району на 2019 – 2021 роки» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Комплексної
програми соціальної підтримки незахищених верств населення Самбірського
району на 2019 – 2021 роки».
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Слухали: Кімака В.В. «Про Програму
офіс» на 2019-2021 роки».

«Мобільний

соціальний

Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
«Мобільний соціальний офіс» на 2019-2021 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму «Мобільний соціальний
офіс» на 2019-2021 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про призначення соціальних допомог
студентам вищих державних навчальних закладів та учням профтехучилищ –
випускникам районного дитячого будинку «Рідний дім» у 2019 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 2019 році» за основу і в цілому.
Результати голосування: За - 22. 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 2019 році».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми «Обдаровані
діти» на 2019-2020 роки».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми «Обдаровані діти» на 2019-2020 роки» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення
«Обдаровані діти» на 2019-2020 роки».

«Про

затвердження

Програми

Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх
числа у Самбірському районі на 2019-2021 роки».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа у Самбірському районі на 20192021 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа у Самбірському районі на 2019-2021 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму розвитку галузі культури у
Самбірському районі на 2019 рік».
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
Програму розвитку галузі культури у Самбірському районі на 2019 рік» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму розвитку галузі
культури у Самбірському районі на 2019 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про
Самбірському районі на 2019 рік».

Програму

розвитку

туризму

у

Федірко В.С.: Програмою передбачається ознакування туристичного
шляху до місця створення УГВР, виготовлення та встановлення щита із
зображенням пам’ятника творцям УГВР.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
розвитку туризму у Самбірському районі на 2019 рік» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму розвитку туризму у
Самбірському районі на 2019 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму поповнення бібліотечних фондів
ЦБС Самбірського району на 2019 рік».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
поповнення бібліотечних фондів ЦБС Самбірського району на 2019 рік» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму
бібліотечних фондів ЦБС Самбірського району на 2019 рік».

поповнення

Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми по забезпеченню
містобудівною документацією Самбірського району на 2019-2021 роки».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми по забезпеченню містобудівною документацією
Самбірського району на 2019-2021 роки» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми по
забезпеченню містобудівною документацією Самбірського району на 20192021 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про внесення змін до Програми 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 внесення
змін до Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими
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населенням Самбірського району на впровадження
заходів на 2018-2021 роки» за основу і в цілому.

енергозберігаючих

Результати голосування: За - 22. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми
відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Самбірського
району на впровадження енергозберігаючих заходів на 2018-2021 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму придбання засобів зв’язку для
забезпечення підрозділів територіальної оборони району в 2019 році».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
придбання засобів зв’язку для забезпечення підрозділів територіальної
оборони району в 2019 році» за основу і в цілому.
Результати голосування: За - 22. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму придбання засобів
зв’язку для забезпечення підрозділів територіальної оборони району в 2019
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 2019 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 2019 році» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За -22. Проти-немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму покращення
матеріально-технічного забезпечення, умов обслуговування розпорядників
коштів та умов праці працівників Самбірського управління Державної
казначейської служби України Львівської області в 2019 році».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження плану роботи Самбірської
районної ради на 2019 рік».
Василенко Ю.Ю.: заслухати інформацію щодо дотримання санітарних
норм та правил застосування пестицидів аграрними підприємствами на
території району.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження плану роботи Самбірської районної ради на 2019 рік» з
урахуванням пропозиції Василенка Ю.Ю. за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти - немає. Утрималось – немає.
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Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження плану роботи
Самбірської районної ради на 2019 рік».
Слухали: Кімака В.В. «Про затвердження Програми забезпечення
виконання Самбірською районною державною адміністрацією делегованих
повноважень на 2019-2020 роки».
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
затвердження Програми забезпечення виконання Самбірською районною
державною адміністрацією делегованих повноважень на 2019-2020 роки» за
основу і в цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про затвердження Програми
забезпечення виконання Самбірською районною державною адміністрацією
делегованих повноважень на 2019-2020 роки».
Слухали: Кімака В.В. «Про встановлення тарифів на вивезення
твердих побутових відходів».
Ковалів В.І.: тарифи піднімаються у зв’язку з тим, що міська рада
підняла вартість захоронення ТПВ до 500 грн. за тонну.
Для населення з одної людини 24 грн. Максимальний тариф 54 грн.
Заборгованість
мільйона гривень.

населення

комунальному

підприємству

близько

Василенко Ю.Ю.: щодо роботи сміттєсортувальної лінії, будівництва
сміттєпереробного заводу.
Кімак В.В.: затверджуємо тарифи на вивезення твердих побутових
відходів для населення району, які надаються комунальним підприємством
Самбірської районної ради «Виробничо-транспортна компанія» у розмірі
193,51 грн. за 1 м. куб. без ПДВ.
Герман П.М.: яка вартість з чотирьох і більше людей.
Ковалів В.І.: 54 грн. без ПДВ.
Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
встановлення тарифів на вивезення твердих побутових відходів» за основу і в
цілому.
Результати голосування: За - 21. Проти – немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про встановлення тарифів на
вивезення твердих побутових відходів».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму розвитку молочного скотарства
у Самбірському районі Львівської області у 2019 році».
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Кімак В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про
Програму розвитку молочного скотарства у Самбірському районі Львівської
області у 2019 році» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 22. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму розвитку молочного
скотарства у Самбірському районі Львівської області у 2019 році».
Слухали: Кімака В.В. «Про Програму розвитку садівництва,
ягідництва у Самбірському районі Львівської області у 2019 році».
Аннич М.М. начальник управління агропромислового розвитку
Самбірської райдержадміністрації:
Про розвиток молочних сімейних ферм. Щодо обладнання для
зберігання та переробки плодів і ягід.
Кімака В.В.: поставив на голосування проект рішення «Про Програму
розвитку садівництва, ягідництва у Самбірському районі Львівської області у
2019 році» за основу і в цілому.
Результати голосування: За – 23. Проти - немає. Утрималось – немає.
Вирішили: прийняти рішення «Про Програму розвитку садівництва,
ягідництва у Самбірському районі Львівської області у 2019 році».
Кімак В.В.: питання «Різне».
Кімак В.В.: маємо підписаний контракт з головним лікарем
Самбірської ЦРЛ – Богданом Андрійовичем Марчуком. Самбірська міська
рада підписала з ним контракт на 5 років.
Марчук Б.А.: проходить процес оптимізації. Щодо боргу по заробітній
платі.
Струк Т.М.: щодо прийняття програм по медицині.
Кімак В.В.: закрив XX сесію Самбірської районної ради VII скликання.
(Звучить Державний Гімн України)

Голова районної ради

Віталій Кімак
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Підготувала

________________

Н. Колісник

