Протокол
засідання 20 сесії Рогатинської районної ради
/сьоме скликання/
від 18.10.2018 р.
м. Рогатин

Всього: 45 депутатів
Присутні на початок роботи сесії – 27 депутатів.
/Список додається/.
Присутні запрошені – 42 чол.
/Список додається/.

Робоча президія:
Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації.
Тринів І.В. – депутат Івано-Франківської обласної ради.
Перед початком роботи сесійного засідання голова районної ради – Гринишин Р.Д.
проінформував присутніх на сесії представників медичної та освітньої галузей про те, що
кожний із бажаючих з дозволу депутатів районної ради матиме можливість виступити.
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» – 27 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/.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, проінформував, про те, що вчора у
виконавчий апарат районної ради поступив лист голови районної державної адміністрації
Білінського П.С. щодо скликання позачергової сесії районної ради. І відповідно було
видано розпорядження від 17.10.2018 р. №54 «Про скликання 20 сесії районної ради». На
порядок денний 20 сесії виноситься одне питання, а саме: «Про внесення змін до
районного бюджету на 2018 рік».
Запропонував прийняти порядок денний за основу і поставив дану пропозицію на
голосування.
Результати голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає
ВИСТУПИЛА: Бойчак О.М. – депутат районної ради, яка запропонувала на розгляд сесії
подання центральної районної лікарні щодо надання КНП «Рогатинський центр первинної
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медико-санітарної допомоги» в оренду частини приміщення інфекційного відділення
Рогатинської ЦРЛ, площею 329,2 м2,
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, запропонував доповнити порядок денний із
внесеною пропозицією і поставив дане питання на голосування.
Результати голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на голосування порядок денний 20
сесії із внесеним доповненням в цілому.
Результати голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
Порядок денний:
1. Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».
Доповідає: Могила Б.С. – начальник фінансового управління Рогатинської районної
державної адміністрації.
2. Про надання дозволу Рогатинській центральній районній лікарні на передачу в оренду
майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
району.
Доповідає:Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, зазначив, що необхідно затвердити
регламент роботи 20 сесії районної ради. Запропонував роботу засідання завершити
протягом 1 години без перерви. Дану пропозицію поставив на голосування.
Результати голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».
ДОПОВІДАЛА: Могила Б.С. – начальник фінансового управління Рогатинської районної
державної адміністрації, яка проінформувала про те, що на сесію районної ради вноситься
пропозиція щодо внесення змін до районного бюджету на поточний рік.
А саме, внести зміни до бюджетних призначень районного бюджету шляхом передачі
коштів від одного головного розпорядника до іншого. Тобто зменшити видаткову частину
загального фонду райбюджету на суму 3 млн. 670 тис. грн. по відділу освіти і збільшити
видаткову частину загального фонду районного бюджету на цю ж суму по охороні
здоров’я, яка дозволить виплатити заборгованість по заробітній платі медикам
центральної районної лікарні.
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації, який
сказав, що пропонується кошти в сумі 3 670 000 грн., передбачені в районному бюджеті на
оплату праці непедагогічним працівникам району, спрямувати на виплату розрахункових
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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 відповідно до висновків постійної комісії
обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 11.10.2018 р., Рогатинському
районному бюджету виділено кошти в сумі 1 100 000 грн., які також будуть спрямовані 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.
Сказав про те, що держава застосовує єдиний підхід до всіх районів. І ми
пропонуємо лише позичити призначення в освіти, щоб розрахуватися з медициною і
таким чином ввійти в межі бюджетних асигнувань.
ВИСТУПИЛА: Зубанська О.С. – депутат районної ради, яка запитала, чи повернуто
кошти освітянам, які уже позичали медикам?
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації, який сказав, що
на сьогодні з обласного бюджету повернуто 1 млн.100 тис. грн. освітянам.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який зауважив, що на сьогоднішній
день ще не повернуто 400 тис грн.
ВИСТУПИВ: Гой І.І. – депутат районної ради, який поцікавився, скільки коштів є на
рахунках сільських бюджетів? І чи можна кошти сільських, селищної та міської рад
спрямувати на потреби медицини.
ВИСТУПИЛА: Могила Б.С. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації, яка зазначила, що цю інформацію можна отримати в кожній із місцевих рад.
ВИСТУПИВ: Шинкар М.Г. – заступник міського голови, який сказав, що міський бюджет
відрізняється за структурою доходів. ПДФО йде в районний бюджет. Бюджетний Кодекс
передбачає, що галузі освіти і медицини – це державні повноваження, які делеговані на
районний рівень, а не на сільський чи міський. Також зазначив, що міська рада за
цільовими програмами дуже багато допомагає і у т.ч. медикам, освітянам, вихователям
дитячих садків. Сказав, що на його думку дана проблема виплати заробітної плати
медикам штучно затягується.
ВИСТУПИЛА: Тимків В.І. – депутат районної ради, яка зазначила, що галузі медицини і
освіти є дві важливими. І тому потрібні гарантії не тільки медикам, але й освітянам.
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації, який наголосив
на тому, що обіцянка ним виконана. Кошти повернуто, ще з надлишком. В вересні
освітяни отримали освітню субвенцію, яка дала можливість розрахуватись з
заборгованістю за липень, серпень та частину вересня.
ВИСТУПИЛА: Марунчак М.М. – депутат районної ради, яка зауважила, що насамперед
потрібно було дотримуватись вимог – першочергово виплачувати заробітну плату, а потім
закупляти вікна, двері та комп’ютерну техніку.
ВИСТУПИЛА:Ворона Г.Я. – голова райкому профспілки медичних працівників ЦРЛ, яка
наголосила на тому, що ініціатором цієї позачергової сесії стали медики. Оскільки,
проблема невиплати заробітної плати стала критичною, позавчора відбулися збори
медиків, на яких було прийнято рішення щодо створення страйкового комітету.
Також поцікавилась стабілізаційними дотаціями, які держава надає для тих
областей і районів, які є не платоспроможними. Запитала, чи така дотація надавалась в
2017 році і чи дали в цьому році таку дотацію.
ВИСТУПИЛА: Вихователь дитячого садка, яка підтримала медиків та висловила своє
невдоволення тим, чому повинні з одних забирати заробітну плату для того, щоб дати
іншим, порівнюючи це з грою в шахмати. Потрібно їхати у вищестоящі органи і
вирішувати проблему заборгованості.
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ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, запропонував продовжити роботу і
поставив дану пропозицію на голосування.
Результати голосування:
«За» – 25 депутатів;
«Проти» – 1 депутат;
«Утрималось» – 1 депутат;
«Відсутні» – 20 депутатів.
ВИСТУПИВ: Лялька Б.М.– інженер по техніці безпеки ЦРЛ, який висловив своє
обурення тим, що в проекті бюджету не закладено коштів на реорганізацію вторинної
ланки. Сказав, що коли є біда, гроші з бюджету мають йти виключно на заробітну плату,
а не на придбання пральних машинок. Це лікувальний заклад і пральна машина не може
стояти у відділеннях центральної районної лікарні. Вважає незрозумілим, для чого
лікарнею закуплено 5 тонн рідкого мила, а також для чого в лікарні міняють труби.
Зазначив, що кошти в районному бюджеті беруться з тих податків, які сплачують
організації, підприємства. Оскільки, на його думку, вже всі організації загнано в Галич,
Калуш і відповідно туди і йдуть гроші. Також зауважив, що продано автостанцію, базар
хочуть закрити, створивши на його місці розважальний центр. А також хочуть знищити
район і зробити його Калуським.
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації, який сказав, що
проект районного бюджету завжди погоджується в області. Щодо автостанції, то її ще
продали в 2005 році. Згідно Закону України «Про автомобільний транспорт» власник сам
вирішує що робити з автостанцією, якщо вона стає не прибутковою. Люди сідали в центрі
на автобуси і зазвичай ніхто не купляв квитків. Це привело підприємство до збитковості
Про закриття автостанції райдержадміністрацію було повідомлено власником у липні.
Відповідні служби були повідомлені також. Зазначив, що міська рада встановить
автобусні зупинки.
Також надав роз’яснення щодо заміни труб, зауваживши при цьому, що вода
подавалася до лікарні гідрофером сумнівної якості. І коли включався апарат «Штучна
нирка» – води в лікарні не ставало. Заміна труб – є погосподарським рішенням головного
лікаря центральної районної лікарні.
ВИСТУПИВ: Шинкар М.Г. – заступник міського голови, який сказав, що сьогодні
питання стоїть так, що заплановані кошти на листопад, грудень просимо позичити. А
потім по мірі поступлення ці кошти стають на місце. Формульний підхід фінансування
медицини і освіти розроблений однаково для всіх. Також зазначив, що не можна район
пускати в об’єднані територіальні громади з такими боргами. Запропонував підтримати
дане рішення.
На закиди п. Ляльки про те, що в м. Рогатині все розпродане, зауважив, що ще до
них все продано вашими ж рогатинцями.
ВИСТУПИЛА: Ворона О.Т. – лікар ЦРЛ, яка запропонувала у розв’язанні їхньої
проблеми, якої, на її думку не спроможна вирішити влада, звернутись за допомогою до
жителів Рогатинського району. Організувати проведення круглих столів, використовувати
інформаційні ресурси мережі Інтернет для обговорення та вирішення цієї проблеми,
вивчати передовий досвід інших регіонів, залучати в район додаткові інвестиції для
наповнення районного бюджету. А також обов’язково залучати до обговорення даної
проблеми молодих амбітних людей.
ВИСТУПИЛА:Ворона Г.Я. – голова райкому профспілки медичних працівників ЦРЛ, яка
поцікавилась, чи надавалась району стабілізаційна дотація?
ВИСТУПИЛА: Могила Б.С. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації, яка зазначила, що відповідно до Постанови КМУ від 16.09.2015 року №727
«Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам»
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Рогатинському району була надана стабілізаційна дотація, розрахована на 3 роки на 20152017 роки на суму 19 млн.990 тис. грн. На 2018 рік такої дотації не отримували, через
відсутність відповідної постанови.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який сказав, що районна рада – це
той орган місцевого самоврядування, який з справедливим підходом до всіх галузей.
дивиться на район в цілому, а не вибірково на якусь одну галузь. Є обов’язки, покладені
державою і районна рада чітко їх виконує. І якби це не було так, то наші рішення давно б
оскаржила прокуратура. Зазначив далі, якщо підходити так, як пропонує голова районної
державної адміністрації, то на кінець року не буде чим заправляти шкільні автобуси, не
буде змоги їх відремонтувати, заплатити за енергоносії, працівникам галузі культури та
інше.
Що таке позика? Це коли позичити з інших джерел, але аж ніяк з районного
бюджету.
Також зауважив, що ніколи собі не дозволяв і не дозволить переконувати депутатів
як голосувати та особисто не підтримуватиме дане рішення.
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» – 14 депутатів;
«Проти» – 4 депутати;
«Утрималось» – 7 депутатів;
«Відсутні» – 20 депутатів.
Рішення не прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Рогатинській центральній районній лікарні на
передачу в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад
сіл, селища, міста району.
ВИСТУПИВ:Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який ознайомив присутніх із
поданням комунального некомерційного медичного підприємства «Рогатинська
центральна районна лікарня» про те, що комунальне некомерційне підприємство
«Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» просить надати приміщення
інфекційного відділу центральної районної лікарні в оренду, загальною площею 329, 2 м2
та запросив проінформувати по поданню керівника даного центру п. Віктора Денисюка.
ВИСТУПИВ: Денисюк В.М. – головний лікар КНП «Рогатинський центр первинної
медико-санітарної допомоги», який сказав, що сформований центр первинної медикосанітарної допомоги повинен мати адресну частину. Оскільки, центр тимчасово
розміщено в інфекційному відділенні КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня»,
ми зобов’язані повідомити Національну службу здоров’я України.
ВИСТУПИЛА: Тимків В.І. – депутат районної ради, яка висловилась щодо недоречності
розміщення центру первинної медико-санітарної допомоги в інфекційному відділенні з
ризиком для відвідувачів захворіти на ту чи іншу інфекційну хворобу.
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ВИСТУПИВ: Бандура Т.М. – головний лікар КНМП «Рогатинська центральна районна
лікарня», який сказав, що ризик зараження будь-якою інфекційною хворобою може
статись будь-де в громадському місці чи транспорті і ніхто від того не застрахований.
Буде зроблено в інфекційне відділення окремий вхід. На даний час обходяться тими
приміщеннями, які є в наявності. Розробляється проектно-кошторисна документація для
проведення капітального ремонту в приміщенні комунального підприємства «Центральна
районна аптека №47», яке було передбачено заздалегідь для розміщення сімейних лікарів.
ВИСТУПИВ: Санагурський А.О. – депутат районної ради, який запропонував дати дозвіл
центральній районній лікарні передати в оренду приміщення інфекційного відділення
центру первинної медико-санітарної допомоги терміном на 1 рік. Тоді зразу ж через рік
проаналізувати, чи проводяться певні ремонтні роботи в приміщенні ЦРА №47,
виділеному комунальному некомерційному підприємстві «Рогатинський центр первинної
медико-санітарної допомоги».
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню, а саме: «Дати дозвіл Рогатинській
центральній районній лікарні на передачу в оренду терміном на 1 рік частини
нежитлового приміщення, розташованого на першому поверсі інфекційного відділення,
площею 329, 2 м2, яке знаходиться за адресою: м. Рогатин, вул.Чорновола, буд.9. Мета
використання – для тимчасового розміщення комунального некомерційного підприємства
«Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області».
/Проходить процедура голосування/.
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – 1 депутат;
«Відсутні» – 20 депутатів.
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
ВИСТУПИВ: Санагурський А.О. – депутат районної ради, який запитав, чому зараз
припинився підвіз школярів?
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – начальник відділу освіти районної державної адміністрації,
депутат районної ради, яка сказала, що галузь освіти теж мала заборгованість по виплаті
заробітної плати педагогічним працівникам. Минулого тижня отримали освітню
субвенцію в сумі 7,5 млн. грн., яка була спрямована на погашення заборгованості по
виплаті відпускних та заробітної плати вчителям за липень-серпень та частину вересня.
Доки була заборгованість, були заблоковані всі рахунки. Тому не мали можливості
оплачувати нічого, крім заробітної плати. Вчора казначейством розблоковані рахунки.
Тепер буде можливість оплатити за пальне. Сьогодні до вечора має вирішитися питання із
паливно-мастильними матеріалами.
ВИСТУПИВ: Білоус І.М. – Вербилівський сільський голова, який поцікавився, що робити
людям коли медицина не працює.
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ВИСТУПИВ: Бандура Т.М. – головний лікар КНП «Рогатинська центральна районна
лікарня», який проінформував про те, що рахунки всі блоковані і довести лікаря до
ургенції ми не маємо можливості. Лікарня буде працювати тільки для доступу швидкої
допомоги.
ВИСТУПИЛА:Ворона Г.Я. – голова райкому профспілки медичних працівників ЦРЛ, яка
сказала, щоб хотіла б почути голос депутатів, які проголосували проти і запропонували
свої пропозиції.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поцікавився, хто з числа
депутатів бажає скористатися правом депутатського звернення, запитання?
/ Запитань не поступало/.
Сесія районної ради завершилась виконанням Державного Гімну України «Ще не
вмерла України, і Слава, і Воля…» /виконується Державний гімн України»/.

Голова районної ради

Протокол оформила:
Л.П. Тучинська

Р.Д. Гринишин
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Список депутатів районної ради,
присутніх на засіданні 18 сесії районної ради /на початок роботи сесії/

1. Антошків М.Д.
2. Бойко М.М.
3. Бойчак О.М.
4. Васильців Я.Д.
5. Вовкун О.І.
6. Вульчин М.Я.
7. Галушка Г.В.
8. Гой І.І.
9. Гринишин Р.Д.
10. Дуда Л.В.
11. Зубанська О.С.
12. Котнюх В.О.
13. Кохман Й.М.
14. Малик М.Л.
15. Марунчак М.М.
16. Мигас В.Б.
17. Олійник С.Л.
18. Патрило А.В.
19. Пушкар С.Р.
20. Санагурський А.О.
21. Свачій Л.Б.
22. Скарбовський І.Р.
23. Тимків В.І.
24. Трач В.І.
25. Третяк І.С.
26. Шиманський С.В.
27. Ящук І.М.

Заступник керівника
виконавчого апарату районної ради

М.П. Іваник
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Список
запрошених та присутніх осіб, на засіданні 20 сесії районної ради.
1. Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації.
2. Мороховська О.В. – перший заступник голови районної державної
адміністрації.
3. Канюка О.І. – заступник голови районної державної адміністрації.
4. Могила Б.С. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації.
5. Тринів І.В. – депутат Івано-Франківської обласної ради.
6. Дем’янів В.Я. – начальник Галицького міжрайонного підрозділу СБУ.
7. Штогрин В.В. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі та
інфраструктури районної державної адміністрації.
8. Рибій О.Я. – начальник відділу культури районної державної адміністрації.
9. Ошитко Р.С. – начальник управління соціального захисту населення районної
державної адміністрації.
10. Конопада О.Б. – редактор газети «Голос Опілля».
11. Бандура Т.М. – головний лікар комунального закладу «Рогатинська центральна
районна лікарня».
12. Денисюк В.М. – головний лікар КНП «Рогатинський центр первинної медикосанітарної допомоги»;
13. Курей І.Е. – начальник служби експлуатації ЕМ філії АТ «Північна».
14. Височанський І.Д. – старший інженер Рогатинської дільниці Галицького
відділення ПАТ «Івано-Франківськгаз».
15. Білоус І.М. – Вербилівський сільський голова.
16. Гураль О.С. – Виспянський сільський голова.
17. Романович В.Ю. – Вишнівський сільський голова.
18. Марунчак В.Я. – Дегівський сільський голова.
19. Петришин Т.П. – Жовчівський сільський голова.
20. Жмуд Л.І. – Заланівський сільський голова.
21. Кривень В.М. – Кліщівнянський сільський голова.
22. Байда Л.Ф. – Княгиницький сільський голова.
23. Воробець Т.І. – Козарівський сільський голова.
24. Стиславський В.М. – Липівський сільський голова.
25. Лесів О.С. – в.о. Лук-Вишнівського сільського голови
26. Вічистий О.В. – Нижньолипицький сільський голова.
27. Огерук Я.М. – Підкамінський сільський голова
28. Томашівський М.П. – Пуківський сільський голова.
29. Кучмій П.С. – Путятинський сільський голова.
30. Шинкар М. Г. – заступник міського голови.
31. Польовий В.П. – Фразький сільський голова.
32. Лялька І.П. – в.о.Чесниківського сільського голови.
33. Кліщ С.С. – Юнашківський сільський голова.
34. Іваник М.П. – заступник керівника виконавчого апарату районної ради.
35. Андрейків В.Р. – керівник патронатної служби голови, радник голови районної
ради.
36. Тучинська Л.П. – головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату
районної ради.
37. Верб’яна У.З. – головний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу
виконавчого апарату.
38. Ситків Л.І. – начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради.
39. Гордій М.Я. – координатор міської організації політичної партії «Воля».
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40. ТРК «РАЇ».
41. Трудовий колектив КНМП «Рогатинська ЦРЛ» / 35 осіб/
42. Представники трудових колективів міських дошкільних навчальних закладів /6
осіб/.
Заступник керівника
виконавчого апарату районної ради

М.П. Іваник

