Протокол
засідання 16 сесії Рогатинської районної ради
/сьоме скликання/

від 17.05.2018р.
м. Рогатин

Всього: 45 депутатів
Присутні:
на початок роботи сесії - 39 депутатів
Присутні запрошені: 42 чол.
/Списки додаються/

Робоча президія:
Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації.
Дідик Б.В. – депутат Івано-Франківської обласної ради.
Перед початком роботи 16 сесії районної ради присутніх привітав військовий капелан
декан Рогатинської УГКЦ отець Дмитро Бігун із світлим святом Вознесіння Господнього.
Головуючий на сесії: Гринишин Р.Д. – голова районної ради вніс та поставив на
голосування пропозицію про те, щоб розпочати роботу сесії районної ради.
Результати голосування:
«За»- 39 депутатів;
«Проти»- немає;
«Утрималось»- немає.
Запропонував відкрити сесію районної ради виконанням Державного Гімну України «Ще
не вмерла України і Слава, і Воля …» /Виконується Державний Гімн України/.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який проінформував, що депутатам
роздано проекти матеріалів, напрацьовані виконавчим апаратом районної ради та постійними
комісіями районної ради. Зазначив, що відбулися засідання постійних комісій районної ради, а
саме:
- з питань бюджету та фінансів, податків та інвестицій;
- з питань соціального захисту, охорони здоров’я, сім’ї, розвитку фізичної культури,
спорту і туризму;
- з питань освіти, культури, національного, духовного відродження та засобів масової
інформації;
- з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва та використання майна
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району.
На єдиному дні депутата обговорено питання, що виносяться на розгляд сесії районної
ради. Крім того, сьогодні зранку відбулося засідання постійної комісії районної ради з питань
освіти, культури, національного, духовного відродження та засобів масової інформації, на якій
запропоновано додатково включити до порядку денного сесії наступні питання:
1. Про перейменування Княгиницького навчально – виховного комплексу I-II ступенів
Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
2. Про затвердження Статуту опорного закладу Княгиницького навчально - виховного
комплексу І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.

3. Про утворення Підмихайлівської філії І-ІІ ступенів опорного закладу Княгиницького
навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської
області.
4. Про утворення Григорівської філії І-ІІ ступенів опорного закладу Княгиницького
навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської
області.
5. Про утворення Кліщівнянської філії І-ІІ ступенів опорного закладу Рогатинської
спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 із поглибленим вивченням іноземної
мови Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
6. Про перейменування Букачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рогатинської
районної ради Івано-Франківської області.
7. Про затвердження Статуту опорного закладу Букачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рогатинської
районної ради Івано-Франківської області.
8. Про утворення Чагрівської філії НВК І-ІІ ступенів опорного закладу Букачівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
9. Про утворення Колоколинської філії І-ІІ ступенів опорного закладу Букачівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
10. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу
загальної середньої освіти Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Депутатам розданий новий порядок денний в додаткових матеріалах, проекти матеріалів
та додаткові проекти матеріалів, напрацьовані виконавчим апаратом районної ради та
постійними комісіями районної ради.
Проінформував, що від депутата районної ради Ящука Ігоря Михайловича надійшов
проект Звернення Рогатинської районної ради до Верховної Ради України щодо ухвалення
Антиолігархічного пакету докорінних перетворень. Ознайомив присутніх з текстом Звернення
та запропонував включити в порядок денний сесії дане питання і поставив дану пропозицію на
голосування.
Результати голосування:
«За» - 39 депутатів;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, запропонував прийняти даний порядок денний із
внесеними змінами за основу і поставив дану пропозицію на голосування.
Результати голосування:
«За»- 39 депутатів;
«Проти»- немає;
«Утрималось»- немає.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поставив на голосування порядок денний 16
сесії районної ради в цілому.
Результати голосування:
«За» – 39 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
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Порядок денний:
1. Про звіт щодо виконання районного бюджету за перший квартал 2018 року.
Доповідає: Томашівська Г.І. – в.о. начальника фінансового управління районної державної
адміністрації.
2. Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.
Доповідає: Томашівська Г.І. – в.о. начальника фінансового управління районної державної
адміністрації.
3. Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Рогатинський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Рогатинської районної ради Івано-Франківської
області в новій редакції.
Доповідає: Денисюк В.М. – головний лікар комунального некомерційного підприємства
«Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області.
4. Про хід виконання районної цільової програми розвитку первинної медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням другої сесії
районної ради від 14 січня 2017 року.
Доповідає: Денисюк В.М. – головний лікар комунального некомерційного підприємства
«Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області.
5. Про інформацію керівника Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області
щодо діяльності прокуратури на території Рогатинського району.
Доповідає: Хима Р.Р. – керівник Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської
області, старший радник юстиції.
6. Про інформацію начальника Рогатинського відділення поліції Тисменицького відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області про діяльність у сфері
охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної
безпеки і порядку на території Рогатинського району.
Доповідає: Петричук І.В. – в.о. начальника Рогатинського відділення поліції Тисменицького
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.
7. Про стан дорожньої інфраструктури та перспективи розвитку дорожнього господарства
району.
Доповідають: Буджак В.С. – начальник Служби автомобільних доріг у Івано-Франківській
області.
Третяк В.В. – начальник філії «Рогатинська дорожня експлуатаційна дільниця»
8. Про інформацію щодо роботи Рогатинської районної філії Івано-Франківського обласного
центру зайнятості.
Доповідає: Захар Т.Б.– начальник Рогатинської районної філії Івано-Франківського обласного
центру зайнятості.
9. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні
вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та
поточного ремонтів, технічного переоснащення) об’єктів, що здійснюється із залученням
коштів районного бюджету.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
10. Про доповнення до переліку заходів районної програми забезпечення системи управління
призовною та шефською роботою на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням другої сесії
районної ради від 24 грудня 2015 року № 39-2/2015.
Доповідає: Малецька І.Є – завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату районної державної
адміністрації.
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11. Про внесення змін до заходів районної цільової соціальної програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 9 сесії районної ради від
11.05.2017 року № 233-9/2017.
Доповідає: Пришляк Н.В. – завідувач сектору молоді і спорту районної державної
адміністрації.
12. Про затвердження порядку проведення конкурсу для призначення на вакантні посади
директора та педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»
Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Доповідає: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації.
13.
Про проголошення в районі 2018 року Роком Василя Івахіва – організатора і першого
командира Української повстанської армії на Волині.
Доповідала: Рибій О.Я. – начальник відділу культури районної державної адміністрації.
14. Про затвердження розпоряджень голови районної ради, виданих у міжсесійний період.
Доповідає: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
15. Про внесення доповнення до орендних ставок за використання нерухомого майна,
затверджених рішенням 27 сесії районної ради від 25.09.2014 року № 370-27/2014.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
16. Про введення додаткових ставок в штатний розпис Рогатинської СДЮСШОР.
Доповідає: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації
17. Про перейменування Княгиницького навчально-виховного комплексу Рогатинської
районної ради Івано-Франківської області.
Доповідає: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації
18. Про затвердження Статуту опорного закладу Княгиницького навчально-виховного
комплексу І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Доповідає: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації
19. Про утворення Підмихайлівської філії І-ІІ ступенів опорного закладу Княгиницького
навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області.
Доповідає: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації
20. Про утворення Григорівської філії І-ІІ ступенів опорного закладу Княгиницького
навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області.
Доповідає: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації
21. Про утворення Кліщівнянської філії І-ІІ ступенів опорного закладу Рогатинської
спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 із поглибленим вивченням
іноземної мови Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Доповідалє Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації
22. Про перейменування Букачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рогатинської
районної ради Івано-Франківської області.
Доповідає: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації
23. Про затвердження Статуту опорного закладу Букачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рогатинської
районної ради Івано-Франківської області.
Доповідає: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації
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24. Про утворення Чагрівської філії НВК І-ІІ ступенів опорного закладу Букачівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Доповідає: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації.
25. Про утворення Колоколинської філії І-ІІ ступенів опорного закладу Букачівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Доповідає: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації.
26. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу
загальної середньої освіти Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Доповідає Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації.
27. Про підтримку звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо
ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень.
Доповідає: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
28. Про звернення Рогатинської районної ради щодо функціонування відділення філії –
Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» в смт. Букачівці.
Доповідає: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради запропонував затвердити регламент роботи 16
сесії районної ради. За пропозицією, погодженою на Єдиному дні депутата, пропонується
роботу засідання завершити протягом 3-х годин без перерви. Дану пропозицію поставив на
голосування.
Результати голосування:
«За»- 39 депутатів;
«Проти»- немає;
«Утрималось»- немає.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який привітав з Днем народження
Решитняка Р.М. – депутата районної ради, голову фракції ВО «Батьківщина». Сказав, що за
активну діяльність, спрямовану на вирішення актуальних питань соціально-економічного,
культурного розвитку Рогатинщини та з нагоди 65-річчя з Дня народження Решитняка Р.М.
нагороджено Почесною Грамотою районної ради та цінним подарунком.
А також представив нового тимчасово виконуючого обов’язки начальника
Рогатинського відділення поліції - підполковника поліції Петричука Івана Васильовича та
побажав міцного здоров’я, успiшного виконання службових завдань задля безпеки i спокою
людей на теренах нашого району.
СЛУХАЛИ: «Про звіт щодо виконання районного бюджету за перший квартал 2018
року».
ДОПОВІДАЛА:Томашівська Г.І.– в.о. начальника фінансового управління районної державної
адміністрації /інформація додається/.
ВИСТУПИВ:Санагурський А.О. – депутат районної ради, який запитав, чи будуть передбачені
кошти із районного бюджету для хворих на гемодіаліз?
ВИСТУПИЛА: Томашівська Г.І. – в.о. начальника фінансового управління районної
державної адміністрації, яка сказала, що в районному бюджеті кошти відсутні, але для таких
хворих виділяють сільські ради. Маємо два гарних приклади: Чернівською сільською радою
було виділено кошти в сумі 21 тис.грн, і з Данильченської сільської ради – 1 тис.грн.
ВИСТУПИВ: Санагурський А.О. – депутат районної ради, який поцікавився, чи будуть
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виділені кошти із районного бюджету на закупівлю вогнегасників для шкіл?
ВИСТУПИЛА: Томашівська Г.І. – в.о. начальника фінансового управління районної
державної адміністрації, яка надала роз’яснення, що розпорядником коштів є відділ освіти
районної державної адміністрації. На даний час немає можливості уточнити фінансування,
оскільки немає перевиконання бюджету на 105 відсотків. Дане питання може розглядатись на
засіданні постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів, податків та інвестицій
при наявності коштів.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і в
цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/.
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування по
даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 39 депутатів;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає.
«Відсутні» - 6 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».
ДОПОВІДАЛА: Томашівська Г.І. – в.о.начальника фінансового управління районної
державної адміністрації, яка ознайомила депутатів із внесеними змінами до районного
бюджету на 2018 рік /інформація додається/.
ВИСТУПИВ:Пушкар С.Р. – депутат районної ради, який поцікавився порядком спрямування
коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду).
ВИСТУПИВ:Пушкар С.Р. – депутат районної ради, який запитав щодо виділення коштів
на встановлення сигналізації в музейних приміщеннях району та для фінансування проекту
кошторису на встановлення туалету в Черченській школі?
ВИСТУПИЛА:Томашівська Г.І. – в.о.начальника фінансового управління районної
державної адміністрації, яка надала роз’яснення, що із районного бюджету виділені кошти на
проект кошторису для будівництва туалету в Черченській школі, а по сигналізації музейних
приміщень – будуть спрямовані при їх надходженні.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і в
цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 39 депутатів;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає.
«Відсутні» - 6 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
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СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства
«Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рогатинської районної
ради Івано-Франківської області в новій редакції.
ДОПОВІДАВ:Денисюк В.М. – головний лікар комунального некомерційного підприємства
«Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області, який про проінформував про те, що змінилася адресна частина
підприємства.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і в
цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 38 депутатів;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - 1 депутат;
«Відсутні» - 6 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про хід виконання районної цільової програми розвитку первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням другої сесії районної ради від 14 січня 2017 року.
ДОПОВІДАВ: Денисюк В.М. – головний лікар комунального некомерційного підприємства
«Рогатинський центр первинної медико - санітарної допомоги» Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області /інформація додається/.
ВИСТУПИВ: Санагурський А.О. – депутат районної ради, який зауважив, що з 1 липня цього
року вступає в дію первинна ланка медико – санітарної допомоги, і запитав, що відчують
жителі району – покращення чи погіршення?
ВИСТУПИВ: Денисюк В.М. – головний лікар комунального некомерційного підприємства
«Рогатинський центр первинної медико - санітарної допомоги» Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області, який сказав, що звичайно можливо будуть якісь перші
непорозуміння, але в дальнішому все налагодиться і ми відчуємо зміни в кращу сторону,
головн, щоб було достатнє фінансування.
ВИСТУПИВ: Дашавць Р.С. – депутат районної ради, який зауважив, що не потрібно
витрачати кошти на будівництво нових амбулаторій, які плануються міністерством. В наших
селах є чимало «безгосподарних» приміщень для роботи амбулаторій, а кошти, які
передбачаються виділити, було б доцільніше направляти на розвиток районної інфраструктури
сімейної медицини.
ВИСТУПИВ: Гой І.І. – депутат районної ради, який зауважив, що було б добре, щоби
коштами, які будуть призначатись для сімейної медицини розпоряджалась місцева влада, а не
«зависали» десь на верху.
ВИСТУПИЛА: Марунчак М.М. – депутат районної ради, яка привітала п.Денисюка В.М. із
обранням на посаду головного лікаря Рогатинського центру первинної медико - санітарної
допомоги» і звернулась із запитанням до виступаючого, що в районі кожний житель мав би
обрати собі сімейного лікаря, а ті які вже обрали не знають результату.
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ВИСТУПИВ: Денисюк В.М. – головний лікар комунального некомерційного підприємства
«Рогатинський центр первинної медико - санітарної допомоги» Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області, який надав роз’яснення, що в нас в районі зареєструвалось трохи
більше, як 13 тисяч, а мають заповнити декларації із сімейними лікарями десь біля 31 тисячі
жителів, і тоді будуть повідомлені всі жителі району, які заповнили декларації.
ВИСТУПИВ: Білоус І.М. – сільський голова села Вербилівці, який поцікавився, чому
сімейний лікар не хоче взяти собі в штат медичну сестру із села Вербилівці, а наприклад, бере
із села Пуків і чому так?
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації, який роз’яснив, що
сімейний лікар вправі взяти собі у штат того працівника, який підходить під відповідні медичні
вимоги і кваліфікації. Не має значення, чи це житель цього села, чи ні. Всі не задіяні медичні
працівники рахуються в штаті центральної районної лікарні.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування
по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 37 депутатів;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - 2 депутати;
«Відсутні» - 6 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: «Про інформацію керівника Тисменицької місцевої прокуратури
Івано-Франківської області щодо діяльності прокуратури на території Рогатинського району».
ДОПОВІДАВ: Хима Р.Р. – керівник Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської
області, старший радник юстиції /інформація додається/.
ВИСТУПИВ: Пушкар Р.С. – депутат районної ради, який запитав щодо результатів
розслідування по факту пограбування Черченської церкви?
ВИСТУПИВ: Хима Р.Р. – керівник Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської
області, старший радник юстиції, який зазначив, що слідство вийшло на слід грабіжників, в
цілях тайни слідчих дій, чогось більш детального, на даний час, не можна розголошувати.
ВИСТУПИВ: Маслій М.С. – депутат районної ради, який сказав про те, що на його виборчому
окрузі, а саме в селі Світанок та прилеглих до його села хуторів, за останній період часу, набрав
розгул злочинності: крадіжки, бійки, розпивання алкогольних напитків неповнолітніми
громадянами і т.д.
ВИСТУПИВ: Хима Р.Р. – керівник Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської
області, старший радник юстиції, який наголосив, що в даний час мала чисельність
правоохоронних працівників в районі, а об’єм роботи на одного поліцейського дільничного
досить великий. Однак, по можливості правоохоронні органи в районі тримають все під
контролем і будемо сподіватися на найближчий час ситуація покращиться.
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Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і в
цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 37 депутатів;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - 1 депутат;
«Відсутні» - 7 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про інформацію начальника Рогатинського відділення поліції
Тисменицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в
Івано-Франківській області про діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод
людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території
Рогатинського району /інформація додається/.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який повідомив присутніх про те, що
Петричук Іван Васильович тільки вчора призначений до нас виконуючим обов’язки начальника
Рогатинського відділення поліції Тисменицького відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Івано-Франківській області і на даний час не може надати відповіді на
запитання депутатів. Інформація про роботу Рогатинського відділення поліції роздана
депутатам в матеріалах сесії.
ВИСТУПИЛА: Марунчак М.М. – депутат районної ради, яка в свою чергу привітала
Петричука І.В. – в.о. начальника відділення поліції, також зауважила, що відповідно по закону
на сесії районній ради через кожних пів року слухається інформація про роботу начальника
відділення про роботу поліції в районі. Так, як новий керівник поліції тільки приступив до своїх
обов’язків, то ми даємо йому місяць - півтора для того, щоб підготовитись і заслухати
інформацію про роботу відділення поліції в Рогатинському районі.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування по
даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 39 депутатів;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає;
«Відсутні» - 6 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про стан дорожньої інфраструктури та перспективи розвитку дорожнього
господарства району .
ДОПОВІДАВ: Новосільський Михайло Васильович – заступник начальника Служби
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автомобільних доріг у Івано-Франківській області /інформація додається/.
ВИСТУПИВ: Шиманський С.В. – депутат районної ради, який звернувся із запитанням: «Чому
на виділені кошти в сумі 345 тис. грн. зроблено тільки 820-ть м2 асфальтового покриття, тобто із
села Підгороддя до повороту в село Руда»?
ВИСТУПИВ: Новосільський Михайло Васильович – заступник начальника Служби
автомобільних доріг у Івано-Франківській області, який надав роз’яснення скільки коштують
сьогодні складники до прокладання асфальтового покриття, наприклад: 1 кв. метр з глибиною
прокладки 5 см. – дорівнює 450 грн., і ще плюс плата за проведену роботу. А в цілому на
сьогоднішній день «Івано-Франківський Облавтодор» банкрут, можливо в ближній час щось
зміниться, розмови йдуть у «високих» кабінетах, але ще потрібно чекати. До 1-го липня буде
проведено на відрізку дороги Рогатин – Липівка проведений «ямковий» ремонт.
ВИСТУПИЛА: Тимків В.І. – депутат районної ради, яка поцікавилась відносно ремонту
дороги М12, яка проходить через Пуків - Лопушна - Бережани.
ВИСТУПИВ: Новосільський М.В. – заступник начальника Служби автомобільних доріг в
Івано - Франківській області, який проінформував, що із державного бюджету виділено коштів
в сумі 12 млн. грн. на поточний дрібний ремонт дороги Лопушна – Тернопіль. Тому ямковий
ремонт буде проводитися на невеликих відрізках. В цьому році з бюджетних державних коштів
заплановано провести нову прокладку асфальтового покриття Стрий - Тернопіль, і є вже фірма,
яка виграла тендер на проведення цих робіт.
По якості ремонту доріг у виступаючих було ряд запитань, і в полеміці вирішили разом
із депутатами і головами сільських рад та заступником начальника Служби автомобільних
доріг у Івано-Франківській області виїхати на проблемні відрізки доріг від Підгороддя до
Липівки і до Кліщівни.
ВИСТУПИЛА: Зубанська О.С. – депутат районної ради, яка підняла питання про дорогу
місцевого значення Букачівці – Лук-Журівський та висловила спільну думку депутатів, що
потрібно провести зустрічну нараду із керівництвом Облавтодору і районного ДЕД відносно
планів, де робити в першу чергу ремонт доріг місцевого значення.
ВИСТУПИВ: Пушкар Р.С. – депутат районної ради, який зауважив, що після прокладення
дороги Мукачево – Львів немає в населених пунктах, наприклад в селі Черче, дорожніх знаків
про перехід, запропонував по можливості провести пішохідні кольорові смуги.
ВИСТУПИВ: Новосільський М.В. – заступник начальника Служби автомобільних доріг в
Івано-Франківській області, який сказав, в цьому році заплановано встановити дорожні знаки та
провести смугасті пішохідні переходи.
ВИСТУПИВ: Іванців І.І. – Конюшківський сільський голова, який зауважив, що на
автомобільній трасі Льві - Мукачево появляються тріщини, руйнується асфальтове покриття,
особливо біля автобусних зупинок і на обочинах. Чи враховуються роботи з водовідведення в
кошторисах ремонту доріг.
ВИСТУПИВ: Новосільський М.В. – заступник начальника Служби автомобільних доріг в
Івано-Франківській області, який зазначив, що дане питання є дуже професійним і при будь
яких ремонтах доріг передбачаються кошти на водовідведення.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
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Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування по
даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 35 депутатів;
«Проти» - 1 депутат;
«Утрималось» - 1 депутат;
«Відсутні» - 8 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: «Про інформацію щодо роботи Рогатинської районної філії Івано Франківського обласного центру зайнятості» /інформація додається/.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який повідомив депутатів та присутніх
про те, що Захар Т.Б.– начальник Рогатинської районної філії Івано - Франківського обласного
центру зайнятості перебуває на семінарі в області. Інформація про роботу центу зайнятості
була заслухана на профільній комісії та єдиному дні депутата. Якщо є запитання, то в залі
засідання присутня заступник начальника Рогатинської районної філії Л.І Попель.
/Запитань до доповідача не поступило/.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування
по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 35 депутатів;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає;
«Відсутні» - 10 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який
враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції,
реставрації, капітального та поточного ремонтів, технічного переоснащення) об’єктів, що
здійснюється із залученням коштів районного бюджету».
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради /інформація додається/.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і в
цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування
по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 34 депутати;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає;
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«Відсутні» - 11 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: «Про доповнення до переліку заходів районної програми забезпечення
системи управління призовною та шефською роботою на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням другої сесії районної ради від 24 грудня 2015 року № 39-2/2015.»
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який проінформував депутатів про те,
що доповнення до переліку заходів районної програми забезпечення системи призовною та
шефською роботою на 2016-2020рр. були заслухані на галузевій постійній комісії районної
ради та єдиному дні депутата. Запитав, чи є необхідність доповідати?
/Депутати висловились, що в цьому немає потреби/.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за
основу і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування
по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 33 депутати;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає;
«Відсутні» - 12 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до заходів районної цільової соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 9 сесії
районної ради від 11.05.2017 року № 233-9/2017».
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який проінформував депутатів про те,
що дана програма також розглядалась на галузевій постійній комісії районної ради та
єдиному дні депутата. Запитав, чи є необхідність доповідати?
/Депутати висловились, що в цьому немає потреби/.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу і
в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування
по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 34 депутати;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає;
«Відсутні» - 11 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: «Про затвердження порядку проведення конкурсу для призначення на
вакантні посади директора та педагогічних працівників комунальної установи
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«Інклюзивно-ресурсний центр» Рогатинської районної радиІвано-Франківської
області».
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації
/інформація додається/.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за
основу і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 33 депутати;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає;
«Відсутні» - 12 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: «Про проголошення в районі 2018 року Роком Василя Івахіва – організатора і
першого командира Української повстанської армії на Волині» /Автобіографія
додається/.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної рад, який наголосив на тому, що
інформація щодо постаті Василя Івахіва роздана депутатам в матеріалах сесії. А також
запитав, чи є потреба доповідати по цьому питанню?
/ Депутати районної ради зазначили, що в цьому потреби немає/.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування по
даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 32 депутати;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає;
«Відсутні» - 13 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови районної ради, виданих у
міжсесійний період.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який відмітив, що всі розпорядження
розміщені сайті районної ради.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу і
в цілому проект рішення по даному питанню.
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/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування
по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 33 депутати;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає;
«Відсутні» - 12 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: «Про внесення доповнення до орендних ставок за використання нерухомого
майна, затверджених рішенням 27 сесії районної ради від 25.09.2014 року № 370-27/2014».
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який довів до депутатів, який
проінформував депутатів про те, що відповідно до статті 43 Закону України від 21 травня 1997
року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення центральної
районної лікарні медичним обладнанням для надання якісних послуг населенню, враховуючи
рекомендацію постійної комісії районної ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я,
сім’ї, розвитку фізичної культури, спорту і туризму від 14 травня 2018 року та висновки
постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва та
використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району від 15
травня 2018 року, районна рада вирішила,
– доповнити орендні ставки за використання нерухомого майна, затверджені рішенням 27
сесії районної ради шостого скликання від 25.09.2014 року № 370-27/2014, пунктом 29
наступного змісту: «Встановлення та експлуатація медичного обладнання суб’єктами
господарювання, що діють на основі державної, комунальної та приватної власності з
орендною ставкою 5 %».
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за
основу і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування
по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 33 депутати;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає;
«Відсутні» - 12 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про введення додаткових ставок в штатний розпис Рогатинської
СДЮСШОР.
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації, яка
ознайомила депутатів про те, що відповідно до статті 43 Закону України від 21 травня 1997 року
№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи що наказом Міністерства
молоді та спорту України № 5169 від 15.12.2017 року «Про надання вищої категорії та статусу
«спеціалізована» дитячо-юнацьким спортивним школам» Рогатинській спеціалізованій
дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву надано вищу категорію та статус
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«спеціалізована» терміном на наступні чотири роки, розглянувши листи Рогатинської
СДЮСШОР від 07 травня 2018 року № 563 та відділу освіти районної державної адміністрації
від 08 травня 2018 року № 530/01-14/02, враховуючи висновок та рекомендації постійної комісії
районної ради з питань освіти, культури, національного, духовного відродження та засобів
масової інформації від 11 травня 2018 року, районна рада внесла зміни в штатний розпис
Рогатинської спеціалізованої дитячо - юнацької спортивної школи олімпійського резерву з 01
вересня 2018 року, а саме:
ввести додатково:
– посаду інструктора-методиста;
– 1,5 ставки тренера-викладача;
– додати 0,5 ставки медичній сестрі.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування по
даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 33 депутати;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає;
«Відсутні» - 12 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: «Про перейменування Княгиницького навчально-виховного комплексу
Рогатинської районної ради Івано-Франківської області».
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації, яка
ознайомила депутатів про те, що керуючись статтею 43 Закону України від 21 травня 1997 року
№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України від 13 травня
1999 року № 651-ХІV «Про загальну середню освіту», наказом департаменту освіти, науки та
молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 25 квітня 2018
року «Про підсумки проведення третього обласного конкурсу на кращий проект опорного
закладу освіти 2018 року», розглянувши лист відділу освіти Рогатинської районної державної
адміністрації від 10 травня 2018 року № 543/01-14/03, беручи до уваги рішення 19 сесії
Княгиницької сільської ради від 11 травня 2018 року «Про перейменування Княгиницького
навчально-виховного комплексу у опорний заклад Княгиницький НВК І-ІІІ ступенів», з метою
концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення
освітніх потреб учнів, створення єдиної системи виховної роботи, районна рада вирішила,
– перейменувати Княгиницький навчально - виховний комплекс Рогатинської
районної ради Івано-Франківської області на опорний заклад Княгиницький
навчально - виховний комплекс І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу і
в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування
по даному питанню.
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Результати поіменного голосування:
«За» - 32 депутати;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - 2 депутатів;
«Відсутні» - 11 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: «Про затвердження Статуту опорного закладу Княгиницького
навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області».
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації /статут
додається/.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу і
в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування по
даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 34 депутати;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - депутатів;
«Відсутні» - 11 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.

СЛУХАЛИ: «Про утворення Підмихайлівської філії І-ІІ ступенів опорного закладу
Княгиницького навчально - виховного комплексу І-ІІІ ступенів Рогатинської районної
ради Івано-Франківської області».
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації
/інформація додається/.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу і
в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування
по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 34 депутати;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає;
«Відсутні» - 11 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: «Про утворення Григорівської філії І-ІІ ступенів опорного закладу
Княгиницького навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів Рогатинської районної
ради Івано-Франківської області».
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації.
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Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування
по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 34 депутати;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає;
«Відсутні» - 11 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який сказав, що вичерпався регламент
роботи сесії, однак потрібно розглянути ще 6 питань. Запропонував продовжити роботу сесії до
розгляду всіх питань порядку денного і поставав дану пропозицію на голосування, за яку
депутати проголосували одноголосно.
СЛУХАЛИ: «Про утворення Кліщівнянської філії І-ІІ ступенів опорного закладу
Рогатинської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 із поглибленим
вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради Івано-Франківської області».
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації, яка
ознайомила депутатів районної ради про те, що керуючись статтею 43 Закону України від 21
травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону
України від 13 травня 1999 року № 651-ХІV «Про загальну середню освіту», розглянувши лист
відділу освіти Рогатинської районної державної адміністрації від 10 травня 2018 року №
549/01-14/03, беручи до уваги рішення 19 сесії Кліщівнянської сільської ради від 16 травня 2018
року «Про реорганізацію Кліщівнянської ЗОШ І-ІІ ступенів», з метою концентрації та
ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб
учнів, створення єдиної системи виховної роботи, районна рада вирішила:
– реорганізувати Кліщівнянську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів
Рогатинської районної ради Івано-Франківської області шляхом приєднання
до опорного закладу Рогатинської спеціалізованої загальноосвітньої школи
I-III ступенів №1 із поглибленим вивченням іноземної мови Рогатинської
районної ради Івано-Франківської області.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу і
в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування по
даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 34 депутати;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає;
«Відсутні» - 11 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
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СЛУХАЛИ: «Про перейменування Букачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Рогатинської районної ради Івано-Франківської області».
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації, яка
проінформувала депутатів районної ради, що у відповідності до статті 43 Закону України від 21
травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону
України від 13 травня 1999 року № 651-ХІV «Про загальну середню освіту», наказом
департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної
адміністрації від 25 квітня 2018 року «Про підсумки проведення ІІІ обласного конкурсу на
кращий проект опорного закладу освіти 2018 року», розглянувши лист відділу освіти
Рогатинської районної державної адміністрації від 15 травня 2018 року № 570/01-14/11, беручи
до уваги рішення 18 сесії Букачівської селищної ради від 15 травня 2018 року «Про
перейменування Букачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у опорний заклад Букачівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів», з метою концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, їх
спрямування на задоволення освітніх потреб учнів, створення єдиної системи виховної роботи,
районна рада вирішила перейменувати,
– Букачівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області на опорний заклад Букачівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу і в
цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування по
даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 33 депутати;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - 2 депутатів;
«Відсутні» - 10 депутатів
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: «Про затвердження Статуту опорного закладу Букачівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області».
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації
/статут додається/.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і в
цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування
по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 35 депутатів;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає;
«Відсутні» - 10 депутатів
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
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СЛУХАЛИ: «Про утворення Чагрівської філії НВК І-ІІ ступенів опорного закладу
Букачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської
області».
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації, яка
ознайомила депутатів районної ради, що у відповідності до статті 43 Закону України від 21
травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону
України від 13 травня 1999 року № 651-ХІV «Про загальну середню освіту», розглянувши лист
відділу освіти Рогатинської районної державної адміністрації від 15 травня 2018 року №
570/01-14/11, з метою концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, їх
спрямування на задоволення освітніх потреб учнів, створення єдиної системи виховної роботи,
районна рада вирішила,
– реорганізувати Чагрівський навчально - виховний комплекс І-ІІ ступенів
Рогатинської районної ради Івано-Франківської області шляхом приєднання
до опорного закладу Букачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рогатинської районної
ради Івано-Франківської області;
–

затвердити Положення про Чагрівську філію НВК І-ІІ ступенів опорного
закладу Букачівської ЗОШ I-III ступенів Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області /Положення додається/.

Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу і в
цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування
по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 34 депутати;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - 1 депутат;
«Відсутні» - 10 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: «Про утворення Колоколинської філії І-ІІ ступенів опорного закладу
Букачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської
області».
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації, яка
повідомила депутатів районної ради, про те що згідно до статті 43 Закону України від 21 травня
1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України
від 13 травня 1999 року № 651-ХІV «Про загальну середню освіту», наказом департаменту
освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації від
25 квітня 2018 року «Про підсумки проведення ІІІ обласного конкурсу на кращий проект
опорного закладу освіти 2018 року», розглянувши лист відділу освіти Рогатинської районної
державної адміністрації від 15 травня 2018 року № 570/01-14/11, районна рада вирішила,
– перейменувати Колоколинську філію І-ІІ ступенів Букачівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області на
Колоколинську філію І-ІІ ступенів опорного закладу Букачівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і в
цілому проект рішення по даному питанню.
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/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування
по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 35 депутатів;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає;
«Відсутні» - 10 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника
комунального закладу загальної середньої освіти Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації, яка
повідомила депутатів районної ради, що у відповідності до відповідно до статті 25 Закону
України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту», статті 26 Закону України від 13
травня 1999 року № 651-XIV «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і
науки України № 291 від 28 березня 2018 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2018 року за № 454/31906 «Про затвердження Типового положення про конкурс на
посаду керівника державного комунального закладу загальної середньої освіти», керуючись
статтею 43 Закону України 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань
освіти, культури, національного, духовного відродження та засобів масової інформації від 17
травня 2018 року, районна рада вирішила,
– затвердити Положення про конкурс на посаду керівника комунального
закладу загальної середньої освіти /Положення додається/;
–

уповноваженим органом по проведенню конкурсу на посаду керівника
комунального закладу загальної середньої освіти є відділ освіти Рогатинської
районної державної адміністрації.

Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу і в
цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування
по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 34 депутати;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає;
«Відсутні» - 11 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ:Про підтримку звернення Київської міської ради до Верховної Ради України
щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який запропонував підтримати дане
звернення /текст звернення додається/.
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Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і в
цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування
по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 33 депутати;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає;
«Відсутні» - 12 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про звернення Рогатинської районної ради щодо функціонування відділення
філії – Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» в смт. Букачівці.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який ознайомив присутніх з текстом
звернення Рогатинської районної ради щодо функціонування відділення філії
Івано-Франківського обласного управління АТ «Ощадбанк» в смт. Букачівці.
ВИСТУПИЛА: – Романів Л.М. – керуюча ТВБВ №10008/087 м. Рогатин АТ «Ощадбанк», яка
коротко ознайомила депутатів із ситуацією, яка склалася із філією відділення ТВБВ АТ
«Ощадного банку» в смт. Букачівці. Зазначила, що дане відділення на сьогоднішній день є
збитковим. Збитковість за І-й квартал 2018 р. цієї філії становить 3 тис. грн. В квітні місяці було
проведено зустріч з Букачівецьким селищним головою і надано йому план заходів щодо
покращення і збільшення клієнтської бази даної філії та нарощення депозитної бази, на чому
основується сам банк. Систематично голова Букачівської сільської ради мав би звітуватись в
Рогатинське відділення ТВБВ АТ «Ощадного банку», що зроблено. На жаль, на сьогоднішній
день, зрушень ніяких немає. Якщо протягом II-го кварталу нічого не буде зроблено –
Букачівське відділення змушені будемо закрити. Все зараз залежить від голови Букачівецької
селищної ради.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і в
цілому проект рішення по даному зверненню.
/Проходить процедура голосування/
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, озвучила результати поіменного голосування
по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» - 34 депутати;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає;
«Відсутні» - 11 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поцікавився у депутатів про
бажання скористатися правом депутатського запиту, звернення, запитання.
ВИСТУПИВ: Пушкар С.Р. – депутат районної ради, який звернувся до присутніх в залі,
можливо хтось знає або має стародруки, старовинні хрести – розп’яття, ікони і т. д. в місті
Рогатин Святодухівська церква збирає ці старовинні речі, щоб їх реставрувати за допомогою
фахівців, і щоб потім виставити на оглядини, як музейні цінності нашого краю.
ВИСТУПИВ:Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який привітав всіх з святом Воскресіння
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Господнього та всесвітнім днем вишиванки! Побажав віри, незгасимої надії у краще, миру і
гармонії в душі, здоров’я, міцності духу і Божого благословення на всі добрі справи!
А також проінформував про те, що у п’ятницю 18 травня 2018 року в 14.00 год. біля
пам’ятника «Борцям за волю України» відбудеться поминальне народне віче, присвячене
вшануванню пам"яті жертв політичних репресій 1937-1938 рр. та запросив громадськість взяти
участь у проведені заходу.
Пленарне засідання 16 сесії районної ради завершилось виконанням Гімну України.

Голова районної ради

Р.Д. Гринишин

Протокол підготовив:
Кінтер І.А.
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Список депутатів районної ради,
присутніх на початок роботи 16 сесії
/сьомого скликання/
Антошків М.Д.
Багрій С.В.
Бойко М.М.
Бойчак О.М.
Васильців Я.Д.
Винник М.І.
Вовкун О.І.
Вульчин М.Я.
Галушка Г.В.
Гой І.І.
Гринишин Р.Д.
Дашавець Р.С.
Денега Б.М.
Дуда Л.В.
15. 3убанська О.С.
16. Котнюх В.О.
17. Кохман Й.М.
18. Кузик В.Д.
19. Малик М.Л.
20. Мигас В.Б.
21. Марунчак М.М.
22. Маслій М.С.
23. Мельник В.Ф.
24. Олексюк К.Ю.
25. Олійник С.Л.
26. Паламар П.М.
27. Пушкар С.Р.
28. Решитняк Р.М.
29. Санагурський А.О.
30. Сапіга М.М.
31. Свачій Л.Б.
32. Стиславський М.В.
33. Скарбовський І.Р.
34. Тимків В.І.
35. Тіцька І.Б.
36. Ткач Р.П.
37. Трач В.І.
38. Третяк І.С.
39. Шиманський С.В.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Заступник керівника виконавчого апарату
районної ради
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М.П. Іваник

Список
запрошених, присутніх осіб на засіданні 16 сесії районної ради
сьомого скликання.
Білінський П.С.- голова районної державної адміністрації;
Дідик Б.В.- депутат обласної ради;
Томашівська Г.І.- в.о. начальника фінансового управління Рогатинської РДА;
Денисюк В.М. – головний лікар комунального некомерційного підприємства
«Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги»;
5. Холява Т.С. – в.о. нач. відділення ДПІ в Рогатинському районі;
6. Ошитко Р.С. – начальник управління соціального захисту населення РДА;
7. Попель Л.І. – заступник начальника Рогатинської філії обласного центру зайнятості;
8. Ралько А.В. – старший менеджер відділу продажів Рогатинської дільниці Галицького
відділення ПАТ «Івано-Франківськгаз»;
9. Бечкало І.І.- директор ДП «Рогатинського лісового господарства»;
10. Роскош С.І.- директор районного центру соціальних служб для сім”ї, дітей і молоді;
11. Пришляк Н.В. – завідувач сектору молоді і спорту РДА;
12. Рибій О.Я. – начальник відділу культури районної державної адміністрації;
13. Готра М.М.- директор комунального підприємства «Архітектурно-планувального бюро»
Рогатинської районної державної адміністраці;
14. Новосільський М.В.- заступник
начальника Служби автомобільних доріг у
Івано-Франківській області;
15. Третяк В.В. – начальник філії «Рогатинської дорожньої експлуатаційної дільниці»;
16. Грабовецький Б.В.- начальик РВ УДСНС;
17. Романів Л.М. – керуюча ТВБВ №10008/87 м. Рогатин «Ощадний банк»;
18. Хима Р.Р.- керівник Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області;
19. Петричук І.В.- в.о. начальника Рогатинського відділення Тисменицького відділу поліції
ГУ національної поліції в Івано-Франківській області;
20. Грицишин Л.Б. – директор Княгиницької загальноосвітньої школи I-IIст.;
21. Хорват Н.Я. – директор Підмихайлівської загальноосвітньої школи I-II ст;
22. Рега В.Б.- директор Букачівської загальноосвітньої школи I-III ст.;
23. Маськовіта М.М. – директор Кліщівнянської загальноосвітньої школи I-II ст.;
24. Благий Ф.М. – У’їздівський сільський голова;
25. Кучмій П.С. – Путятинський сільський голова;
26. Стасишин І.В. – Потіцької сільський голова;
27. Вергун Я.І. – Підвинянської сільський голова;
28. Білоус І.М. – Вербилівський сільський голова;
29. Денисюк М.О. – Бабухівської сільська голова;
30. Романович В.Ю. – Вишнівський сільський голова;
31. Кривень В.М. – Кліщівнянський сільський голова;
32. Іванців І.І. – Конюшківський сільський голова;
33. Воробець Т.І. – Козарівський сільський голова;
34. Огерук Я.М. – Підгородянський сільський голова;
35. Томашівський М.П. – Пуківський сільський голова;
36. Кліщ С.С. – Юнашківський сільський голова;
37. Іванова І.Є. – Явченський сільський голова.
1.
2.
3.
4.

Заступник керівника
виконавчого апарату районної ради

М.П. Іваник
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