Протокол
засідання 19 сесії Рогатинської районної ради
/сьоме скликання/
від 20.09.2018 р.
м. Рогатин

Всього: 45 депутатів
Присутні на початок роботи сесії – 28 деп.
В роботі сесії взяли участь – 45 чол.
/списки додаються/

Робоча президія:
Гринишин Р.Д. – голова районної ради; Білінський П.С. – голова районної державної
адміністрації; Вовкун О.І. – заступник голови районної ради; Дідик Б.В. – депутат ІваноФранківської обласної ради.
Головуючий на сесії Гринишин Р.Д. вніс та поставив на голосування пропозицію про те, щоб
розпочати роботу 19 сесії районної ради.
Результати голосування:
«За» – 28 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
Виконується Державний Гімн України.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який перед початком розгляду
питань порядку денного представив присутнім новопризначеного військового комісара
Рогатинського РВК Андрія Кондруся.
В ході засідання голова районної державної адміністрації П.С. Білінський, спільно із
головою районної ради Р.Д. Гринишиним вручили за багаторічну сумлінну працю, вагомий
особистий внесок у розвиток підприємництва краю та з нагоди Дня підприємця Почесну
грамоту голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Романії Голодризі,
приватному підприємцю, керівнику ресторану «Рубін».
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який повідомив, що в залі засідань
знаходяться батьки дітей – жителів сіл Помонята та Княгиничі, які хочуть підняти питання
здійснення підвозу учнів до закладів загальної та середньої освіти міста Рогатина. Запропонував
перед початком роботи сесії надати їм слово.
/Заперечень не було/
ВИСТУПИВ: Берко Т. – житель с. Княгиничі, який звернувся до депутатів із проханням
посприяти у виділені автобуса для здійснення підвозу дітей – жителів сіл Помонята та
Княгиничі до закладів загальної середньої освіти міста Рогатина. Зазначив, що в минулому році
такий довіз здійснювався, а на сьогоднішній день ні. В свою чергу, водії маршрутних автобусів
відмовляються брати дітей до районного центру, мотивуючи це тим, що вони не несуть
відповідальності за перевезення дітей шкільного віку.
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації,
яка сказала, що в даних населених пунктах начально-виховний процес здійснює опорний заклад
Княгиницький навчально-виховний комплекс та Помонятська ЗОШ І-ІІ ступенів, які повною
мірою надають можливість отримати дошкільну, початкову та базову середню освіту. Як
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результат, відділ освіти не може надавати щоденно автобус для перевезення дітей в навчальні
заклади міста Рогатин. Крім цього, повідомила, що такого дозволу не надасть і Департамент
освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛА: п. Галина – мама учня закладу загальної середньої освіти міста Рогатина
– жителя с. Княгиничі, яка сказала, що вона працює помічником вихователя і добре розуміє, що
на даний час потрібно дитині в школі, щоб успішно навчатись по тих вимогах, які зараз
вимагають шкільні програми, а в Княгиницькій школі діти навіть не мають безперешкодного
доступу до комп’ютерів та спортивного інвентарю.
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації,
яка сказала що їй такі факти не відомі, а для того щоб це перевірити потрібно направити комісію
районного відділу освіти для підтвердження такої інформації.
ВИСТУПИЛА: Марунчак М.М. – депутат районної ради, яка сказала, що у відповідності
до статті 55 Закону України «Про освіту», батьки здобувачів освіти мають право обирати
заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти.
ВИСТУПИВ: Ящук І.М. – депутат районної ради, який наголосив присутнім про те, що
на першому місці повинна бути дитина, а також зазначив, що відповідно до статті 66 Закону
України «Про освіту» районні, міські та сільські ради забезпечують та фінансують підвезення
учнів і педагогічних працівників до закладів початкової та базової середньої освіти і у
зворотному напрямку.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який дав доручення начальник
відділу освіти районної державної адміністрації Л.В. Дуді впродовж тижня надати у виконавчий
апарат районної ради роз’яснення щодо організації підвезення учнів до закладів загальної
середньої освіти та інформацію про фінансові розрахунки щодо руху шкільного автобуса по
маршруту м. Рогатин-с.Помонята-м.Рогатин. А також доручив виконавчому апарату районної
ради, на основі наданих відділом освіти даних, підготувати та направити лист депутату
районної ради по цьому виборчому округу В.Д. Кузику.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який сказав, що депутатам роздано
проекти матеріалів, напрацьовані виконавчим апаратом районної ради та постійними комісіями
районної ради. Також підкреслив, що в ході підготовки матеріалів на 19 сесію відбулися
засідання постійних комісій районної ради з питань бюджету та фінансів, податків та
інвестицій; з питань сільського, лісового господарства, земельних відносин, екології та
раціонального природокористування; з питань освіти, культури, національного, духовного
відродження та засобів масової інформації, а також з питань соціально-економічного розвитку,
підприємництва та використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міста району. Повідомив, що також відбулися засідання робочих груп, за участю депутатів, по
питаннях, що виносяться на розгляд сесії районної ради. Зазначив, що 18.09.2018 р. на
спільному засіданні постійних комісії районної ради та 20.09.2018 р. на засіданні президії
районної ради погоджено порядок денний сесії. Так, депутатами пропонується додатково
включити до порядку денного питання :
Про звернення Рогатинської районної ради щодо вирішення питань додаткового
фінансування галузей освіти та охорони здоров’я.
Про внесення змін до районної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів
зору на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням другої сесії Рогатинської районної ради від
14.01.2016 року № 46-2/2016.
Про внесення змін до районної програми соціального захисту населення на 2017-2021
роки, затвердженої рішенням шостої сесії Рогатинської районної ради від 22.12.2016 року №
140-6/2016.
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Про утворення Світанківської філії І ступеня опорного закладу Верхньолипицької ЗОШ
І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Про призупинення діяльності Уїздівської філії І ступеня Жовчівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Про автономію Рогатинської СЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням
іноземної мови, Рогатинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, Рогатинської гімназії імені Володимира
Великого.
Про затвердження Статуту опорного закладу Рогатинської спеціалізованої
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 із поглибленим вивченням іноземної мови
Рогатинської районної ради Івано-Франківської області в новій редакції.
Про затвердження Статуту опорного закладу Верхньолипицької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Рогатинської районної ради Івано-Франківської області в новій редакції.
Про затвердження Статуту Жовчівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області в новій редакції.
Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству «Рогатинський центр
первинної медико-санітарної допомоги» на передачу в оренду майна, що належить до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста району.
Про припинення права користування майном, що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста району.
Про хід виконання рішень районної ради, прийнятих на звернення депутатів.
Про надання земельної ділянки, на якій розміщений об’єкт нерухомого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста району, у постійне користування відділу
освіти Рогатинської районної державної адміністрації.
Про надання земельної ділянки, на якій розміщений об’єкт нерухомого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста району, у постійне користування
Рогатинській районній школі естетичного виховання учнів.
Про надання земельної ділянки, на якій розміщений об’єкт нерухомого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста району, у постійне користування
Рогатинській районній державній адміністрації.
Про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території Явченської сільської ради
Рогатинського району Івано-Франківської області, розташованої в урочищі «Морське око»,
площею 6,3116 га.
Про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території Явченської сільської ради
Рогатинського району Івано-Франківської області, розташованої в урочищі «Морське око»,
площею 18,4185 га.
Про співфінансування інвестиційних програм і проектів, які можуть фінансуватися з
державного фонду регіонального розвитку у 2019 році.
Також, рішенням президії районної ради рекомендовано:
- у зв’язку із покращенням, зі слів т.в.о. начальника Рогатинського відділення поліції
Тисменицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській
області Н.В. Іваськевич, фінансування та матеріально-технічного забезпечення Рогатинського
відділення поліції та певними напрацюванням щодо виділення в майбутньому коштів з
Державного бюджету України для потреб відділення, зняти з розгляду 19 сесії районної ради
питання «Про звернення Рогатинської районної ради на підтримку звернення Чернігівської
районної ради до Міністра внутрішніх справ України Авакова Арсена Борисовича»;
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- у зв’язку із заздалегідь запланованим закордонним відрядженням генерального директора
ТзОВ «Росан-Агро», що унеможливлює його участь у пленарному засіданні сесії, а також не
виконання ряду доручень, даних керівництву товариства на засіданні профільної постійної
комісії районної ради, зняти з розгляду 19 сесії районної ради питання «Про роботу ТзОВ
«Росан-Агро» щодо вжиття природоохоронних заходів на свиновідгодівельному комплексі в
с. Підгороддя»;
- у зв'язку з необхідністю доопрацювання питання «Про невідкладні заходи на виконання вимог
Закону України «Про освіту» щодо формування перспективної мережі загальноосвітніх
навчальних закладів району», зняти його з розгляду 19 сесії районної ради.
ВИСТУПИВ: Пушкар Р.С. – депутат районної ради, який вніс пропозицію про те, щоб
на черговому засіданні сесії районної ради, при розгляді питання, що стосується роботи ТзОВ
«Росан-Агро», обговорити питання вжиття природоохоронних заходів на свиновідгодівельному
комплексі не лише села Підгороддя, але ще й села Дички.
/Присутні погодились із даною пропозицією/.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який зазначив, що депутатам
розданий новий порядок денний в додаткових матеріалах, проекти матеріалів та додаткові
проекти матеріалів, напрацьовані виконавчим апаратом районної ради та постійними комісіями
районної ради. Запитав у присутніх депутатів, є додаткові зміни до порядку денного 19 сесії
районної ради?
Головуючий вніс пропозицію прийняти порядок денний, розданий депутатам у
додаткових проектах матеріалів, за основу.
Результати голосування:
«За» – 28 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який запропонував затвердити
регламент роботи 19 сесії районної ради. Повідомив, що за пропозицією на спільному засіданні
постійних комісій районної ради, пропонується роботу засідання завершити протягом 3-х годин
без перерви та поставив вищевказану пропозицію на голосування.
Результати голосування:
«За» – 28 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який сказав що відповідно до
Закону України «Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та внесених змін до регламенту районної ради за кожне прийняте рішення
проводиться поіменне голосування, тому запропонував голові лічильної комісії Галушці Г.В.
та заступнику голови комісії Антошківу М.Д. зайняти робоче місце в залі.
Далі депутати перейшли до розгляду питань порядку денного сесії.
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Порядок денний:
1. Про звернення Рогатинської районної ради щодо ремонту доріг державного та місцевого
значення на території району.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
2. Про звернення Рогатинської районної ради щодо вирішення питань додаткового фінансування
галузей освіти та охорони здоров’я.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
3. Про звіт щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району
за І-ше півріччя 2018 року.
Доповідає: Штогрин В.В. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі та
інфраструктури районної державної адміністрації.
4. Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.
Доповідає: Могила Б.С. – начальник фінансового управління Рогатинської районної державної
адміністрації.
5. Про хід виконання районної комплексної програми «Молодь Опілля» на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням другої сесії районної ради від 14 січня 2016 року.
Доповідає: Пришляк Н.В. – завідувач сектору молоді та спорту районної
державної
адміністрації;
Співдоповідають:
Роскош С.І. – директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації;
Рибій О.Я. – начальник відділу культури районної державної адміністрації;
Іваськевич Н.В. – т.в.о. начальника Рогатинського відділення поліції Тисменицького відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, підполковник
поліції.
6. Про затвердження районної програми матеріально-технічного забезпечення щодо створення
територіального центру комплектування та соціальної підтримки на базі Рогатинського
районного військового комісаріату на 2018-2019 роки.
Доповідає: Малецька І.Є. – завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату районної державної
адміністрації.
7. Про внесення змін до районної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору
на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням другої сесії Рогатинської районної ради від
14.01.2016 року № 46-2/2016.
Доповідає: Било Л.В. – в.о. начальника управління соціального захисту населення Рогатинської
районної державної адміністрації.
8. Про внесення змін до районної програми соціального захисту населення на 2017-2021 роки,
затвердженої рішенням шостої сесії Рогатинської районної ради від 22.12.2016 року № 1406/2016.
Доповідає: Било Л.В. – в.о. начальника управління соціального захисту населення Рогатинської
районної державної адміністрації.
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9. Про утворення Світанківської філії І ступеня опорного закладу Верхньолипицької ЗОШ І-ІІІ
ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Доповідає: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації.
10. Про призупинення діяльності Уїздівської філії І ступеня Жовчівської
І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Доповідає: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації.

ЗОШ

11. Про затвердження фактичної мережі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів району на 2018-2019 навчальний рік.
Доповідає: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації.
12. Про автономію опорного закладу Рогатинської СЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим
вивченням
іноземної
мови,
Рогатинської
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів
№ 2, Рогатинської гімназії імені Володимира Великого.
Доповідає: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації.
13. Про затвердження Статуту опорного закладу Рогатинської спеціалізованої загальноосвітньої
школи I-III ступенів № 1 із поглибленим вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області в новій редакції.
Доповідає: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації.
14. Про затвердження Статуту опорного закладу Верхньолипицької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Рогатинської районної ради Івано-Франківської області в новій редакції.
Доповідає: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації.
15. Про затвердження Статуту Жовчівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області в новій редакції.
Доповідає: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації.
16. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству «Рогатинський центр
первинної медико-санітарної допомоги» на передачу в оренду майна, що належить до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста району.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
17. Про припинення права користування майном, що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста району.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
18.
Про
встановлення
надбавки
за
вислугу
Р.Д. Гринишину.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.

років

голові

районної

19. Про хід виконання рішень районної ради, прийнятих на звернення депутатів.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.

ради
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20. Про надання земельної ділянки, на якій розміщений об’єкт нерухомого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста району, у постійне користування відділу
освіти Рогатинської районної державної адміністрації.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
21. Про надання земельної ділянки, на якій розміщений об’єкт нерухомого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста району, у постійне користування
Рогатинській районній школі естетичного виховання учнів.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
22. Про надання земельної ділянки, на якій розміщений об’єкт нерухомого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста району, у постійне користування
Рогатинській районній державній адміністрації.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
23. Про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території Явченської сільської ради
Рогатинського району Івано-Франківської області, розташованої в урочищі «Морське око»,
площею 6,3116 га.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
24. Про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території Явченської сільської ради
Рогатинського району Івано-Франківської області, розташованої в урочищі «Морське око»,
площею 18,4185 га.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
25. Про співфінансування інвестиційних програм і проектів, які можуть фінансуватися з
державного фонду регіонального розвитку у 2019 році.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
26. Про затвердження розпоряджень голови районної ради Р.Д. Гринишина, виданих у
міжсесійний період.
Доповідає: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
1. СЛУХАЛИ: Про звернення Рогатинської районної ради щодо ремонту доріг
державного та місцевого значення на території району. /Текст звернення додається/.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який ознайомив присутніх
із текстом звернення Рогатинської районної ради до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б.,
народного депутата по одномандатному виборчому округу № 85 Шевченка В.Л., голови ІваноФранківської обласної державної адміністрації Гончарука О.Р. та начальника Служби
автомобільних доріг в Івано-Франківській області Буджака В.С. стосовно ремонту доріг
державного та місцевого значення на території району.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який зазначив, що жителі
населених пунктів, які розташовані вздовж доріг державного чи місцевого значення, різними
методами намагаються привернути увагу до проблеми неналежного ремонту автомобільних
доріг, а як результат – критичного їх стану, та вдаються до вжиття кардинальних заходів, а саме
перекривають рух автомобілів на цих дорогах. Вибоїни на дорогах виводять з ладу проїжджий
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транспорт, що викликає незадоволення власників, а це приводить до численних звернень в
органи місцевого самоврядування та нарікань на бездіяльність влади. Зазначив, що цим
звернення ми, в свою чергу, вимагаємо вищестоящі гілки влади дослухатись до регіонів і
змінити стан справ в галузі дорожнього господарства, перенаправити сфери впливу в даній
галузі на місця.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
Результати поіменного голосування:
«За» – 28 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 17 депутатів.
Рішення прийнято, результати поіменного голосування додаються.
2. СЛУХАЛИ: Про звернення Рогатинської районної ради щодо вирішення питань
додаткового фінансування галузей освіти та охорони здоров’я. /Текст звернення додається/.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І.– заступник голови районної ради, який ознайомив присутніх
із текстом зверненням Рогатинської районної ради до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/
Результати поіменного голосування:
«За» – 28 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 17 депутатів.
Рішення прийнято, результати поіменного голосування додаються.
3. СЛУХАЛИ: Про звіт щодо виконання програми соціально-економічного та
культурного розвитку району за I-ше півріччя 2018 року.
ДОПОВІДАВ: Штогрин В.В. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі та
інфраструктури районної держаної адміністрації. /Звіт додається/.
Запитань до доповідача не поступило.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/
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Результати поіменного голосування:
«За» – 29 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 16 депутатів.
Рішення прийнято, результати поіменного голосування додаються.
4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.
ДОПОВІДАЛА: Могила Б.С. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації, яка детально ознайомила присутніх проектом рішення по питанні що стосується
внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який повідомив присутнім, що
перед сесією відбулося засідання президії районної ради, де членами президії був розглянутий
та обговорений проект рішення по даному питанні. Як результат, присутні рекомендували
винести на розгляд сесії районної ради проект рішення «Про внесення змін до районного
бюджету на 2018 рік» без пункту 7, яким передбачається з метою виплати розрахункових коштів
працівникам Рогатинської центральної районної лікарні внести зміни до бюджетних призначень
районного бюджету шляхом передачі коштів від одного головного розпорядника до іншого,
тобто кошти районного бюджету в сумі 3 300 000 грн., які передбачені на оплату праці
непедагогічним працівникам району, спрямувати на виплату розрахункових коштів працівникам
Рогатинської центральної районної лікарні.
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації, який сказав,
що пропонується кошти в сумі 3 300 000 грн., передбачені в районному бюджеті на оплату праці
непедагогічним працівникам району спрямувати на виплату розрахункових коштів працівникам
Рогатинської центральної районної лікарні. Зазначив, що дані кошти не забираються
безповоротно, а будуть повернуті при перевиконанні дохідної частини районного бюджету.
Також зазначив, що є домовленості з керівництвом обласної державної адміністрації про
додаткове виділення коштів на виплату розрахункових працівникам галузі охорони здоров’я
району. Також наголосив, що працівники медичної галузі попередженні про скорочення з 1
жовтні 2018 року та зазначив, що якщо кошти не виплату їм розрахункових не будуть
спрямовані, то скорочення відтермінується знову на місяць, що призведе до ще більшої
заборгованості по виплаті заробітної плати у цій галузі.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який зауважив, що рішенням 18
сесії районної ради вже було спрямовано з районного бюджету кошти в сумі 1 500 000 грн. на
виплату розрахункових працівникам Рогатинської центральної районної лікарні, проте на
сьогоднішній день їх в повному обсязі ще не повернуто до районного бюджету.
ВИСТУПИВ: Стасів Т.Я. – керівник Рогатинської районної організації профспілки
працівників освіти і науки України, який виступив проти внесення змін до бюджетних
призначень районного бюджету шляхом передачі коштів від одного головного розпорядника до
іншого.
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. - голова районної державної адміністрації, який зазначив,
що у разі не виділення цих коштів, не буде змоги привести штатні розписи Рогатинської ЦРЛ до
бюджетних асигнувань, що призведе до збільшення боргів по виплаті заробітної плати в галузі
охорони здоров’я. Наголосив, що якщо первинна ланка медицини району вже з жовтня цього
року буде забезпечена заробітною платою в повному обсязі, то працівники Рогатинської ЦРЛ і
надалі залишатимуться з невиплаченими зарплатами. Без цих рішень не буде змоги завершити
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реформу в медицині, яка в перспективі виведе цю галузь на зовсім новий рівень і дозволить
медичним працівникам надавати якісні послуги і отримувати гідну та, основне, вчасну зарплату.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поставив на поіменне
голосування проект рішення по четвертому питанні порядку денного за основу.
/Проходить процедура голосування/
Результати поіменного голосування:
«За» – 2 депутата;
«Проти» – 5 депутатів;
«Утрималось» –22 депутата;
«Відсутні» – 16 депутатів.
Рішення не прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
ВИСТУПИВ: Ящук І.М. - депутат районної ради, який вніс пропозицію поставити на
голосування проект рішення без пункту 7.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поставив на голосування
запропонований проект рішення «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» зі
змінами.
Проходить процедура голосування.
Результати поіменного голосування:
«За» – 26 депутат;
«Проти» – 1 депутат;
«Утрималось» – 0 депутат;
«Відсутні» – 17 депутатів;
Не брав участі у голосування – 1 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
5. СЛУХАЛИ: Про хід виконання районної комплексної програми «Молодь Опілля» на
2016-2020 роки, затвердженої рішенням другої сесії ради від 14 січня 2016 року /Інформації
додаються/.
ДОПОВІДАЛА: Пришляк Н.В. – завідувач сектору молоді та спорту районної державної
адміністрації.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який повідомив, що дане питання
було детально розглянуто на засіданні постійнної комісії районної ради з питань освіти,
культури, національного, духовного відродження та засобів масової інформації.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
Проходить процедура голосування.
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Результати поіменного голосування:
«За» – 27 депутат;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
6. СЛУХАЛИ: Про затвердження районної програми матеріально-технічного
забезпечення щодо створення територіального центру комплектування та соціальної підтримки
на базі Рогатинського військового комісаріату на 2018-2019 роки /Проект програми додається/.
ДОПОВІДАВ: Скорбач Р.М. – головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи
апарату районної державної адміністрації.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який наголосив, що дана програма
була детально розглянута 12 вересня 2018 року на засіданні постійної комісії районної ради з
питань соціально-економічного розвитку, підприємництва та використання майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міста району.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування
за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
Проходить процедура голосування.
Результати поіменного голосування:
«За» – 28 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 17 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районної програми соціальної підтримки та
реабілітації інвалідів зору на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням другої сесії
Рогатинської районної ради від 14.01.2016 року № 46-2/2016.
ДОПОВІДАЛА: Крупка Н.Я. – головний спеціаліст відділу з питань обслуговування
осіб з інвалідністю, ветеранів і інвалідів війни управління соціального захисту населення
Рогатинської районної державної адміністрації, яка поінформувала присутніх, що відповідно
до Закону України від 19.12.2017року № 2249-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» пропонується внести зміни до районної програми соціальної
підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням другої
сесії Рогатинської районної ради від 14.01.2016 року, а саме:
у назві програми та в програмі слова «інвалід» в усіх відмінках і числах змінити
відповідно «особа з інвалідністю» у відповідному відмінку і числі.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування
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Результати поіменного голосування:
«За» – 28 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 17 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
8.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районної програми соціального захисту
населення на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням шостої сесії Рогатинської районної
ради від 22.12.2016 року № 140-6/2016.
ДОПОВІДАЛА: Крупка Н.Я. - головний спеціаліст відділу з питань обслуговування
осіб з інвалідністю, ветеранів і інвалідів війни управління соціального захисту населення
Рогатинської районної державної адміністрації, яка поінформувала присутніх, що відповідно
до Закону України від 19.12.2017року № 2249-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» пропонується внести зміни до районної програми соціального
захисту населення на 2017- 2021 роки, затвердженої рішенням шостої сесії Рогатинської
районної ради від 22.12.2016 року №140-6/2016, а саме:
у програмі слова «інвалід», «дитина-інвалід» в усіх відмінках і числах змінити
відповідно «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» у відповідних відмінках і числах.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
Проходить процедура голосування
Результати поіменного голосування:
«За» – 28 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 17 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
9. СЛУХАЛИ: Про утворення Світанківської філії I ступеня опорного закладу
Верхньолипицької ЗОШ I-III ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської
області.
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної
адміністрації, яка сказала, що з метою концентрації та ефективного використання наявних
ресурсів, спрямування їх на задоволення потреб учнів, створення єдиної системи виховної
роботи та у відповідності до статті 11 Закону України «Про загально середню освіту»
пропонується реорганізувати Світанківську загальноосвітню школу I-III ступенів
Рогатинської районної ради Івано-Франківської області шляхом приєднання до опорного
закладу Верхнолипицької ЗОШ I-III ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської
області. Як результат – утворити Світанківську філію I-го ступеня опорного закладу
Верхньолипицької ЗОШ I-Ш ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської
області.
Запитань до доповідача не поступило.

13
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
Проходить процедура голосування
Результати поіменного голосування:
«За» – 28 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 17 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
10. СЛУХАЛИ: Про призупинення діяльності Уїздівської філії I ступеня Жовчівської
ЗОШ I-III ступенів Рогатинського району Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної
адміністрації, яка повідомила, що у зв’язку із відсутністю учнів в Уїздівській філії І ступеня
Жовчівської ЗОШ І-ІІІ ступенів пропонується призупинити діяльність Уїздівської філії I
ступеня Жовчівської ЗОШ I-III ступенів Рогатинського району Івано-Франківської області.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д.- голова районної ради, який доручив відділу освіти
райдержадміністрації вирішити питання працевлаштування працівників, які вивільняються в
результаті припинення діяльності навчального закладу.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
Проходить процедура голосування
Результати поіменного голосування:
«За» – 27 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
11. СЛУХАЛИ: Про затвердження фактичної мережі дошкільних, загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів району на 2018-2019 навчальний рік.
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної
адміністрації, яка довела до відома присутніх інформацію щодо фактичної мережі
дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району на 2018-2019
навчальний рік.
ВИСТУПИВ: Ящук І.М. – депутат районної ради, який запропонував в рішенні
зазначити, що з метою залучення громади за місцем проживання до вирішення питань
місцевого значення, провести в населених пунктах району, в яких планується реорганізація
закладів освіти, загальні збори громадян з порядком денним «Про реформування закладів
освіти району.
Пристуні погодились із даною пропозицією.
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ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні із запропонованою
депутатом районної ради І.М. Ящуком пропозицією.
Проходить процедура голосування.
Результати поіменного голосування:
«За» – 28 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 17 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
12. СЛУХАЛИ: Про автономію опорного закладу Рогатинської СЗОШ I-III ступенів
№ 1 з поглибленим вивченням іноземної мови, Рогатинської ЗОШ I-III ступенів № 2,
Рогатинської гімназії імені Володимира Великого.
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної
адміністрації яка повідомила, що депутати міської ради проголосували за надання автономії
опорному закладу Рогатинської СЗОШ I-III ступенів № 1 з поглибленим вивченням іноземної
мови, Рогатинській ЗОШ I-III ступенів № 2 та Рогатинській гімназії імені Володимира
Великого.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який повідомив присутнім, що
міська рада, як співзасновник звернулася із листом до районної ради, про надатння
академічної, організаційної, фінансової та кадрової автономії опорному закладу Рогатинській
СЗОШ I-III ступенів №1 з поглибленим вивченням іноземної мови, Рогатинській ЗОШ I-III
ступенів №2, Рогатинській гімназії імені Володимира Великого. Дане питання було
розглянуто на засіданні профільній постійній комісії районної ради, де в ході обговорення
депутатами було вирішено не підтримувати питання надання автономії закладам освіти міста
Рогатина, оскільки це остаточно погубить сільську освіту.
ВИСТУПИВ: Шинкар М.Г. – заступник голови міської ради, який сказав, що
враховуючи тенденцію щодо зменшення в районі кількості учнів та неспіввідношення їх до
чисельності вчителів, наголосив на тому, що рішення сесії міської ради було зумовлено
необхідністю прискорення освітніх реформи в районі.
ВИСТУПИВ: Стасів Т.Я. – керівник Рогатинської районної організації профспілки
працівників освіти і науки України, який сказав, що він як голова профспілки не проти, щоб
міські школи отримували автономію і, як результат – вчасну та в повному обсязі заробітну
плату, але якщо відбудеться розподіл міста і сіл району, то щонайменше, третина
освітянського бюджету відійде саме на міські заклади. Тому висловив думку, що зараз не на
часі питання надання автономії міським закладам освіти.
ВИСТУПИВ: Ящук І.М. – депутат районної ради, виніс пропозицію, що для більшої
проінфоомованості населення, було б доцільно проводити громадські слухання із залученням
депутатського корпусу, голів місцевих рад району, директорів та вчителів шкіл району, а
також запросити на такі слухання заступника міського голови Шинкара М.Г.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який висловив своє здивуваня,
що при розрахунках доходів та витрат опорного закладу Рогатинської СЗОШ I-III ступенів
№1, у разі надання йому автономії, не було враховано потреб філій цього ж навчального
закладу.
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ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
Результати поіменного голосування:
«За» – 0 депутати;
«Проти» – 15;
«Утрималось» – 13;
«Відсутні» – 17 депутатів.
Рішення не прийнято.
Результати голосування додаються.
13. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту опорного закладу Рогатинської
спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 із поглибленим вивченням
іноземної мови Рогатинської районної ради Івано-Франківської області в новій редакції.
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної
адміністрації, яка повідомила, що рішенням 16 сесії районної ради 17.05.2018 було утворено
Кліщівнянську філію І-ІІ ступенів опорного закладу Рогатинської спеціалізованої
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 із поглибленим вивченням іноземної мови
Рогатинської районної ради Івано-Франківської області. Враховуючи це, пропонується
затвердити Статут опорного закладу Рогатинської спеціалізованої загальноосвітньої школи IIII ступенів № 1 із поглибленим вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради ІваноФранківської області в новій редакції.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
Проходить процедура голосування.
Результати поіменного голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
14. СЛУХАЛИ:Про затвердження Статуту опорного закладу Верхньолипицької ЗОШ
І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області в новій редакції.
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної
адміністрації, яка сказала, що рішенням сьогоднішньої сесії утворено Світанківську філію I
ступеня опорного закладу Верхньолипицької ЗОШ I-III ступенів Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області, тому пропонується затвердити Статут опорного закладу
Верхньолипицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області
в новій редакції.
Запитань до доповідача не поступило.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні
Проходить процедура голосування

16
Результати поіменного голосування:
«За» – 25 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 20 депутатів.
Рішення та результати голосування додаються.
15. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Жовчівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Рогатинської районної ради Івано-Франківської області в новій редакції.
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної
адміністрації, яка сказала, що рішенням сьогоднішньої сесії призупинено діяльність
Уїздівської філії I ступеня Жовчівської ЗОШ I-III ступенів Рогатинського району ІваноФранківської області, тому пропонується затвердити Статут Жовчівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Рогатинської районної ради Івано-Франківської області в новій редакції .
ВИСТУПИЛА: Марунчак М.М. – депутат районної ради, яка поцікавилась, чому на
сьогоднішній день в деяких школах району вакантні посади директорів?
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної
адміністрації, яка сказала, що найближчим часом буде оголошено конкурс на заміщення
вакантних посад директорів певних шкіл району.
ВИСТУПИВ: Пушкар Р.С. – депутат районної ради, який звернувся до доповідача із
запитанням, чому в цьому навчальному році не учні шкіл району вивчають другої іноземної
мови?
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної
адміністрації, яка сказала, що відповідно до нововведень, викладання другої іноземної мови в
навчальних закладах може проводитись лише за наявності письмової заяви від батьків.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
Проходить процедура голосування.
Результати поіменного голосування:
«За» – 27 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
Рішення та результати голосування додаються.
16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству
«Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» на передачу в оренду майна,
що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який повідомив, що
пропонується передати в оренду частину приміщення, розташованого на першому поверсі
Верхньолипицької амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, площею 18.0 м2, яке
знаходиться за адресою: с. Верхня Липиця. Мета використання – для надання
стоматологічної допомоги населенню навколишніх сіл.
Запитань до доповідача не поступило.
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ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/.
.
Результати поіменного голосування:
«За» – 26 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 19 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
17. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування майном, що належить до
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який проінформував
присутніх про те, що для завершення процесу роздержавлення редакції районної газети
«Голос Опілля» необхідно припинити право користування нею частиною нежитлового
приміщення, а також приміщенням гаражу за адресою м. Рогатин вул. Галицька, 40.
Запитань до доповідача не поступило.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
Проходить процедура голосування
Результати поіменного голосування:
«За» – 26 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 19 депутатів.
Рішення та результати голосування додаються.
18. СЛУХАЛИ: Про встановлення надбавки за вислугу років голові районної ради
Гринишину Р.Д.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який повідомив, що у
відповідності чинного законодавста, в голви районної ради в листопаді поточного року стаж
служби в органах місцевого самоврядування становитиме 3 роки, що дає йому право на
отримання щомісячної надбавки за вислугу років у розмірі 10 відсотків до посадового окладу
з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який повідомив, що при
розгляді даного питання в нього виникає конфлікт інтересів, врегулювання якого він буде
здійснювати шляхом неучасті у голосуванні.
Запитань до доповідача не поступило.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
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Проходить процедура голосування
Результати поіменного голосування:
«За» – 25 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 19 депутатів;
Не брав участі у голосування – 1 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
19. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішень районної ради, прийнятих на звернення
депутатів.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який повідомив, що
депутатам окремою брошурою роздані усі відповіді, які поступили у виконавчий апарат
районної ради та стосуються рішень районної ради, прийнятих на звернення депутатів.
Запитань до доповідача не поступило.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
Проходить процедура голосування.
Результати поіменного голосування:
«За» – 26 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 19 депутатів.
Рішення та результати голосування додаються.
20. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки, на якій розміщений об’єкт
нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, у
постійне користування відділу освіти Рогатинської районної державної адміністрації.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
Запитань до доповідача не поступил/.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
Проходить процедура голосування
Результати поіменного голосування:
«За» – 25 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 20 депутатів.
Рішення та результати голосування додаються.
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21. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки, на якій розміщений об’єкт
нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, у
постійне користування Рогатинській районній школі естетичного виховання учнів.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
Запитань до доповідача не поступило.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
Проходить процедура голосування.
Результати поіменного голосування:
«За» – 25 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 20 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
22. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки, на якій розміщений об’єкт
нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, у
постійне користування Рогатинській районній державній адміністрації.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
Запитань до доповідача не поступило
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
Проходить процедура голосуваня.
Результати поіменного голосування:
«За» – 26 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 19 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
23. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Явченської сільської ради Рогатинського району Івано-Франківської області, розташованої в
урочищі «Морське око», площею 6,3116 га.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
Запитань до доповідача не поступило
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
Проходить процедура голосування.
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Результати поіменного голосування:
«За» – 26 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 19 депутатів.
Рішення та результати голосування додаються.
24.
СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації по розрахунку
нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення на
території Явченської сільської ради Рогатинського району Івано-Франківської області,
розташованої в урочищі «Морське око», площею 18,4185 га.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
Запитань до доповідача не поступило
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
Проходить процедура голосування.
Результати поіменного голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
Рішення та результати голосування додаються.
25. СЛУХАЛИ: Про співфінансування інвестиційних програм і проектів, які можуть
фінансуватися з державного фонду регіонального розвитку у 2019 році.
ДОПОВІДАЄ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
Проходить процедура голосування.
Результати поіменного голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
Рішення та результати голосування додаються.
26. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови районної ради
Гринишина Р.Д., виданих у міжсесійний період.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне
голосування за основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
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/Проходить процедура голосування/.
Результати поіменного голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який запитав, хто з числа
депутатів бажає скористатися правом депутатського звернення, запитання?
ВИСТУПИВ: Пушкар С.Р. – депутат районної ради, який поцікавився коли будуть
завершені роботи по встановленні внутрішніх туалетів та системи водовідведення в
Черченській школі.
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної
адміністрації, яка сказала, що на наступний тиждень повинні приступити до завершення робіт
у Черченській школі.
Сесія районної ради завершилась виконанням Державного Гімну України.

Голова районної ради

Протокол оформив:
І.А.Кінтер

Р.Д. Гринишин
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Список депутатів,
присутніх на засіданні 19 сесії районної ради
1. Антошків М.Д.
2. Багрій С.В.
3. Бойко М.М.
4. Бойчак О.М.
5. Вовкун О.І.
6. Галушка Г.В.
7. Гой І.І.
8. Гринишин Р.Д.
9. Дашавець Р.С.
10. Денега Б.М.
11. Дуда Л.В.
12. Зубанська О.С.
13. Котнюх В.О.
14. Кохман Й.М.
15. Кузик В.Д.
16. Мигас В.Б.
17. Мельник В.Ф.
18.Марунчак М.М.
19. Олексюк К.Ю.
20. Паламар П.М.
21. Пушкар С.Р.
22. Решитняк Р.М.
23. Санагурський А.О.
24. Сапіга М.М.
25. Свачій Л.Б.
26. Тіцька І.Б.
27. Трач В.І.
28. Ящук І.М.
Заступник голови районної ради

О.І. Вовкун
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Список осіб,
присутніх на засіданні 19 сесії районної ради
1. Байда Л.Ф. – Княгиницький сільський голова;
2. Бандура Т.М. – головний лікар комунального некомерційного медичного підприємства
«Рогатинська центральна районна лікарня»;
3. Бечкало І.І. – директор ДП «Рогатинське лісове господарство»;
4. Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації;
5. Білоус І.М. – Вербилівський сільський голова;
6. Благий Ф.М. – Уїздівський сільський голова;
7. Височанський І.Д. – старший інженер Рогатинської дільниці Галицького відділення
ПАТ «Івано-Франківськгаз»;
8. Вічистий О.В. – Нижньолипицький сільський голова;
9. Воробець Т.І. – Козарівський сільський голова;
10. Генега М.В. – директор опорного закладу Рогатинської спеціалізованої
загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 із поглибленим вивченням іноземної мови
Рогатинської районної ради Івано-Франківської області;
11. Гладій К.В. – Воскресинцівький сільський голова;
12. Голодрига Р.С. – приватний підприємець, керівник ресторану «Рубін»;
13. Голубець О.П. – секретар Верхньолипицької сільської ради;
14. Гриньов М.М. – Підмихайлівський сільський голова;
15. Гунчак І.С. – Лучинецький сільський голова;
16. Гураль О.С. – Виспянський сільський голова;
17. Дем’янів В.Я. – начальник Галицького міжрайонного підрозділу Управління Служби
безпеки України в Івано-Франківській області;
18. Денисюк В.М. – головний лікар комунального некомерційного підприємства
«Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги».
19. Денисюк М.О. – Бабухівський сільська голова;
20. Дідик Б.В. – депутат Івано-Франківської обласної ради;
21. Доронюк І.В. – директор Рогатинської гімназії імені Володимира Великого;
22. Жмуд Л.І. – Заланівський сільський голова;
23. Іванова І.Є. – Явченський сільський голова;
24. Канюка О.І. – заступник голови районної державної адміністрації;
25. Кліщ С.С. – Юнашківський сільський голова;
26. Кобильчук О.І. – секретар Пуківської сільської ради;
27. Конопада О.Б. – редактор газети «Голос Опілля»;
28. Крупка Н.Я. – головний спеціаліст відділу з питань обслуговування осіб з
інвалідністю, ветеранів та інвалідів війни управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації;
29. Кулеша М.М. – Світанківський сільський голова;
30. Кучмій П.С. – Путятинський сільський голова;
31. Лялька І.П. – в.о. Чесниківського сільського голови;
32. Марунчак В.Я. – Дегівський сільський голова;
33. Могила Б.С. – начальник фінансового управління районної державної адміністрації;
34. Мороховська О.В. – перший заступник голови районної державної адміністрації;
35. Огерук Я.М. – Підгородянський сільський голова;
36. Петришин Т.П. – Жовчівський сільський голова;
37. Пришляк Н.В. – завідувач сектору молоді і спорту районної державної адміністрації;
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38. Романович В.Ю. – Вишнівський сільський голова;
39. Скорбач Р.М. – головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи апарату районної
державної адміністрації;
40. Стасів Т.Я. – керівник Рогатинської районної організації профспілки працівників
освіти і науки України;
41. Стиславський В.М. – Липівський сільський голова;
42. Хома В.І. – Долинянський сільський голова;
43. Шинкар М.Г. – заступник Рогатинського міського голови;
44. Штогрин В.В. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури
районної державної адміністрації;
45. Щерба В.Р. – головний спеціаліст відділу держнагляду за дотримання санітарного
законодавства Рогатинського районного управління Держпродспоживслужби в ІваноФранківській області.

Заступник голови
районної ради

О.І.Вовкун

