Протокол
засідання 21 сесії Рогатинської районної ради
/сьоме скликання/
від 15.11.2018 р.
м. Рогатин

Всього: 45 депутатів
Присутні на початок роботи сесії – 28 деп.
В роботі сесії взяли участь – 32 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.
За пропозицією депутатів запрошувались:
- Возняк Тарас Юрійович – начальник ЦПЗ № 2 Івано-Франківської дирекції УДППЗ
«Укрпошта» (Калуш);
- Кіндрат Сергій Григорович – керівник ТОВ «Спецагропроект».
Головуючий на сесії Гринишин Р.Д. вніс та поставив на голосування пропозицію про те, щоб
розпочати роботу 21 сесії районної ради.
Результати голосування:
«За» – 28 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
Виконується Державний Гімн України.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який підкреслив, що перед
сьогоднішним засідання сесії районної ради попередньо 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 соціально-економічного розвитку, підприємництва та використання майна
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, за участю членів
постійної комісії районної ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, сім’ї,
розвитку фізичної культури, спорту і туризму.
Зазначив, що 13.11.2018 року на єдиному Дні депутата та на засіданні президії районної ради
погоджено порядок денний сесії. Так, депутатами пропонується додатково включити до
порядку денного питання :
-

заяву депутата районної ради Дуди Л.В.;

-

запит депутата районної ради, заступника голови районної ради - Вовкуна О.І. щодо
викидів в атмосферу відходів виробництва ТОВ «Спецагропроект»;

-

внесення змін до районної програми «Підтримки сімей загиблих і постраждалих учасників
бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань,що
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілосності України,
та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерирористичній
операції в районах її проведення на 2018-2019 роки».
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ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, запропонував доповнити порядок
денний із внесеними питаннями і поставив дане питання на голосування.
Результати голосування:
«За» – 28 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на голосування порядок денний 21 сесії із
внесеним доповненням в цілому.
Результати голосування:
«За» – 28 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради запропонував затвердити регламент роботи 21 сесії
районної ради. Повідомив, що за пропозицією, погодженою на Єдиному дні депутата,
пропонується роботу засідання завершити протягом 2-х годин без перерви та поставив
вищевказану пропозицію на голосування.
Результати голосування:
«За» - 30 депутатів;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає.
Також 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.

Порядок денний:
1. Про звернення Рогатинської районної ради щодо негайного скасування постанови
Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
2. Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.
Доповідає: Могила Б.С. – начальник фінансового управління Рогатинської районної
державної адміністрації.
3. Про припинення комунального підприємства «Центральної районної аптеки № 47
шляхом ліквідації».
Доповідає: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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4. Про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення, розташованої на території
Козарівської сільської ради Рогатинського району Івано-Франківської області, площею
15,00 га.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
5. Про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка відводиться гр. Луціву
Олегу Михайловичу для обслуговування майнового комплексу за межами населеного
пункту с. Верхня Липиця Верхньолипицької сільської ради Рогатинського району
Івано-Франківської області, площею 2,0207 га.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
6. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки для видобування пісків, придатних для виготовлення штукатурних розчинів
для опоряджувального шару, для дорожнього будівництва, для благоустрою,
рекультивації і планування, за межами населеного пункту с. Стратин Стратинської
сільської ради Рогатинського району Івано-Франківської області, площею 1,8440 га.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
7. Про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарськогопризначення розташованої на території
Нижньолипицької сільської ради Рогатинського району Івано-Франківської області,
площею 2,6798 га.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
8. Про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарськогопризначення розташованої на території
Нижньолипицької сільської ради Рогатинського району Івано-Франківської області,
площею 4,4543 га.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
9. Про затвердження технічної документаціїпо розрахунку нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарськогопризначення розташованої на території
Нижньолипицької сільської ради Рогатинського району Івано-Франківської області,
площею 11,4100 га.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
10. Про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної грошової оцінки
земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території Сарниківської
сільської ради Рогатинського району Івано-Франківської області, площею 58,7197 га.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
11. Про зміну цільового призначення земельної ділянки, без зміни її категорії, за адресою:
м. Рогатин, вул. Шашкевича, 19.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
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12. Про співфінансування інвестиційних програм і проектів, які можуть фінансуватися з
державного фонду регіонального розвитку у 2019 році.
Доповідає: Штогрин В.В. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі та
інфраструктури районної державної адміністрації.
13. Про надання дозволу Рогатинській центральній районній лікарні на передачу в оренду
майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
району.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
1. СЛУХАЛИ: «Про звернення Рогатинської районної ради щодо негайного скасування
постанови Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення».
/Текст Звернення додається/.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який ознайомив присутніх із
текстом звернення Рогатинської районної ради до Президента Украни Порошенка П.О. про
про стурбованість населення населення рішенням уряду від 19 жовтня 2018 року про
підвищення ціни на газ для населення на 23%.
ВИСТУПИВ: Гой І.І. – депутат районної ради, який зауважив, що вже один раз піднімали
такі питання на попередніх сесіях, а відповіді не знаємо.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який звернув увагу депутатів, що
відповіді є в матеріалах сесій, тільки потрібно депутатам періодично заходити на сайт
районною ради, і ознайлюватись з напрацьованими виконавчим апаратом районної ради
матеріалами сесій.
ВИСТУПИВ: Пушкар Р.С. – депутат районної ради, що його як і інших присутніх та
населення в цілому, хвилює питання якості газу. За якими такими існуючими технічними
нормами розбавляють газ і чому?
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який зазначив, що дане зауваження
приймається до уваги, тільки потрібно таке звернення напрацювати і заслухати на черговій
сесії, яка відбудеться у 20-х числах грудня місяця.
ВИСТУПИВ: Кохман Й.М. – депутат районної ради, який висунув свою пропозицію про те,
що потрібно замінити в тексті «Звернення…» слово «вимагаємо» словом «просимо».
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив голосування і поставив дану пропозицію на
голосування.
Результати голосування:
«За» – 31 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
«Відсутні» – 14 депутатів.
Рішення прийнято.
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:
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«За» – 31 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 14 депутатів.
Рішення прийнято, результати поіменного голосування додаються.
2. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».
ДОПОВІДАЛА: Могила Б.С. – начальник фінансового управління Рогатинської районної
державної адміністрації, яка підсумувала, що за 10 місяців 2018 року цього року
перевиконання районного бюджету становить 2 млн. 246 тис. 593 грн., з яких 40% вирішили
спрямувати медицині, решту розподілити на забезпечення життєдіяльності інших галузей, що
отримують фінансування з районного бюджету. Оскільки проект рішення був двічі
обговорений та узгоджений на засіданнях постійної комісії районної ради з питань бюджету
та фінансів, податків та інвестицій, а також на єдиному дні депутата, змін та зауважень від
депутатів не було.
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації, який повідомив
присутніх, що днями в район буде спрямовано 5,3 млн.грн. коштів з Державного бюджету для
виплати простроченої заборгованості медикам.
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» – 32 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 13 депутатів.
Рішення прийнято, результати поіменного голосування додаються.
3.СЛУХАЛИ: «Про припинення комунального підприємства «Центральна районна аптека
№ 47 - шляхом ліквідації».
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який проінформував присутніх про
ситуацію, яка склалася в комунальному підприємстві «Центральна районна аптека №47»,
Сума заборгованості на даний час складає близько 460 тис.грн. та зростає з кожним днем в
геометричній прогресії, у звֹ’язку із заборгованістю по виплаті заробітної плати та
непогашеним банківським кредитом.
Він наголосив на тому, що ця заборгованість почала набирати оборотів ще з жовтня місяця
2017 року. Районна рада, як засновник є власником комунального майна, а аптека самостійно
планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку.
Керівництвом районної ради приймались різні варіанти по виходу із кризової ситуації
центральної районної аптеки.
На початку 2018 року за рішенням сесії надавався дозвіл на взяття аптекою кредиту в банку в
сумі 140 000 тис.грн. для закупівлі лікарських засобів.Велась велика робота із пошуком
інвестора, зокрема з червня по вересень цього року, велися переговори з трьома
комерційними аптечними закладами, які успішно працюють в районі, щоб взяти дану аптеку
в свою структуру. Два аптечні заклади зразу відмовили, а третя обіцяла до останнього, і теж
відмовила.
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Виходячи із сказаного постійними профільними комісіями районної ради було
підготовлено проект рішення «Про припинення комунального підприємства «Центральна
районна аптека № 47 - шляхом ліквідації» і рекомендовано винести на розгляд сесії районної
ради.
ВИСТУПИВ: Винник М.І. – депутат районної ради, який запропонував присутнім, перш ніж
заслухати на сесії районної ради керівника аптечного закладу, надати слово заступнику
міського голови Шинкарю Миколі Григоровичу.
ВИСТУПИВ: Шинкар М.Г.– заступник міського голови, який із сесійної трибуни сказав, що
міська рада розглядає комунальну аптеку № 47 як проект соціального спрямування для
всього району, тому її потрібно зберегти й надалі. Це єдиний заклад на Рогатинщині який
володіє ліцензією на відпуск хворим наркотичних препаратів та психотропних речовин, а
пацієнтів, котрі гостро потребують для лікування таких медикаментів у нас є доволі багато. Зі
свого боку , міська рада готова погасити половину боргів аптеки з умовою, що другу
половину суми заборгованості сплатить районний бюджет, а надалі пропонує районній раді
вийти із співзасновників Комунального підприємства «Центральної районної аптеки №47».
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який проінформував присутніх, що в
районному бюджеті зараз немає коштів, тільки якщо в наступному місяці буде перевиконання
можна вирішувати дане питання.
ВИСТУПИВ: Шинкар М.Г.– заступник міського голови, який доповнив свою пропозицію, що
такі кошти в рівних долях можна направити в статутний фонд Комунального підприємства і
ними можна погасити борг аптеки перед кредиторами та заборгованость по заробітній платі
працівників аптечного закладу. В законому порядку дозволяється засновнику створювати
статутний капітал і направити кошти із місцевого бюджету на поповнення статутного
капіталу.
На ближній час потребує додаткового вивчення питання переформатування роботи аптеки
в юридичному полі.
ВИСТУПИВ: Пушкар Р.С. – депутат районної ради, який звернувся до доповідача, де взяти
психотропні та наркотичні ліки уже сьогодні, якщо ми не можемо зберегти функціонування
центральної районної аптеки, яка має ліцензії на виготовлення та реалізацію таких
припаратів?
ВИСТУПИЛА: Марунчак М.М. – депутат районної ради, яка зауважила, що в своєму
виступі ми вже достатньо слухали керівників тисменицьких, галицьких управлінь по
реорганізації в нашому районі, а в даний час мова йде про нашу районну державну аптеку,
яка має дозвіл і може працювати з виготовленням відповідних припаратів для хворих з
такими недугами. І аптека повинна працювати. Виходячи іх державницької позиції,
збереження комунальної аптеки – є запорука збереження здоров’я наших громадян і дітей в
районі.
ВИСТУПИВ: Гой І.І. – депутат районної ради, який застережив присутніх що робити хворим
в районі, які потребують щоденно наркотичні і психотропні припарати, деякі з них є
інвалідами I-ї групи і вони не повинні чекати вирішення питання щодо життєдіяльності
аптеки – аптека має працювати.
ВИСТУПИЛА: Бойчак О.М. – депутат районної ради, яка сказала, що як лікар дуже добре
розуміє ситуацію із відсутністю медичних препаратів для онкологічних хворих та хворих
психоневрологічного напрямку, і тому цілком і повністю підтримує пропозицію
попереднього виступаючого.
ВИСТУПИВ: Маслій М.С. – депутат районної ради, який висловив підтримку пропозиції
заступника міського голови Шинкаря М.Г.
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ВИСТУПИВ: Санагурський А.О. – депутат районної ради, який запитав: чи буде збережено
програму безоплатного медикаментозного забезпечення хворих психотропними та
наркотичними припаратами сільських жителів району?
ВИСТУПИВ: Ящук І.М. – депутат районної ради, якого цікавить фінансові питання, а саме:
як буде погашатись заборгованість комунальної аптеки із бюджету?
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який повідомив присутніх про те що
по даному питанню порядку денного, а саме щодо припинення діяльності КП «Центральна
районна аптека № 47»просить дозволу виступити із письмовим зверненням помічник
депутата обласної ради – Добровлянська Наталя Володимирівна.
ВИСТУПИЛА: Добровлянська Н.В. – помічник обласного депута, яка озвучила Звернення
депутата обласної ради Триніва І.В. до Рогатинської районної ради, суть якого зводиться до
того, що сьогодні на розгляд 21 сесії районної ради виноситься питання: «Про припинення
діяльності комунального підприємства «Центральна районна аптека №47» шляхом
ліквідації».
Запропонованим проектом передбачається початок ліквідаційної процедури медичного
закладу охорони здоров’я. Винесення питання ліквідації аптеки на розгляд сесії відбулося на
мою думку без достатнього аналізу та вивчення проблем діяльності цього закладу, зокрема,
не запропоновано альтернативні способи медикаментозного забезпечення вразливих
категорій населення району. Так, у даний час є 900 онкологічних хворих та більше 600
хворих психоневрологічного напрямку потребують наркотиковмісних медичних припаратів,
які можливо реалізовувати при наявності відповідних ліцензій. Якщо ми закриємо аптеку і не
вирішимо проблеми з ліцензіями для отримання таких припаратів, ми прирікаємо півтора
тисячі хворих людей на страждання. І ми не маємо жодного морального права на це. Тому
просить депутатський корпус районної ради не підтримати проект рішення «Про припинення
діяльності комунального підприємства «Центральна районна аптека № 47» шляхом
ліквідації»; А з метою стабілізації роботи Комунального підприємства «Центральна
районна аптека № 47» вирішити питання про поповнення статутного фонду цього
підприємства на 460 тис. грн.; Крім цього розглянути питання про можливість включення
міської ради до складу засновників комунального підприємства «Центральна районна аптека
№ 47» з наступним виходом районної ради із засновників та передачу цього комунального
підприємства Рогатинській міській раді.
Після тривалого обговорення питання було знято з порядку денного до наступної сесії та
вирішено створити робочу групу разом із міським головою для вивчення технічно фінансової сторони.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який запропонував зняти проект
рішення по третьому питанню із розгляду і поставив дану пропозицію на голосування.
/Проходить процедура голосування/
Результати голосування:
«За» – 32 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 13 депутатів.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який проінформував присутніх про те,
що далі на порядку денному на розгляді сім питань затвердження технічної документації по
розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського
призначення.
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Всі вони були розглянуті на постійній комісії районної ради з питань сільського, лісового
господарства, земельних відносин, екології та раціонального природокористування, а також
присутній депутатський корпус був ознайомлений на єдиному Дні депутата.
Голова районної ради звернувся до присутніх в кого є: запитання, зауваження, пропозиції
щодо технічної документації земельних ділянок сільсьгосподарського призначення?
ВИСТУПИВ: Вічистий Олег Васильович – сільський голова Нижньолипицької сільської
ради, який поцікавився: чому така низька нормативно грошова оцінка земельних ділянок
сільськогосподарського призначення зокрема на території Нижньолипицької сільської ради, і
чому розгляд таких питань проходить без відома сільських голів?
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, що відповідно до статті 23 Закону
України «Про оцінку земель» технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної
оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів
затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою, а висновок державної
експертизи землевпорядної документації проводить Головне управління Держгеокадастру в
Івано-Франківській області. А те що при розгляді технічної документації на профільних
комісіях повинні бути сільські голови – це слушне зауваження. І в подальшому ми візьмемо
це до уваги і будемо обов’язково запрошувати сільських голів, згідно тих технічних
документацій сільських рад, які будуть розглядатися на постійних профільних комісіях.
4.СЛУХАЛИ:«Про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, розташованої на
території Козарівської сільської ради Рогатинського району Івано-Франківської області,
площею 15,00 га.».
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
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» – 30 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 15 депутатів.
Рішення прийнято, результати поіменного голосування додаються.
5. СЛУХАЛИ: «Про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка відводиться гр.
Луціву Олегу Михайловичу для обслуговування майнового комплексу за межами населеного
пункту с. Верхня Липиця Верхньолипицької сільської ради Рогатинського району ІваноФранківської області, площею 2,0207 га.».
ДОПОВІДАЄ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
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» – 30 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 15 депутатів.
Рішення прийнято, результати поіменного голосування додаються.
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6. СЛУХАЛИ: «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки для видобування пісків, придатних для виготовлення штукатурних
розчинів для опоряджувального шару, для дорожнього будівництва, для благоустрою,
рекультивації і планування, за межами населеного пункту с. Стратин Стратинської сільської
ради Рогатинського району Івано-Франківської області, площею 1,8440 га.»
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
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» – 30 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 15 депутатів.
Рішення прийнято, результати поіменного голосування додаються.
7.СЛУХАЛИ: «Про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарськогопризначення розташованої на
території Нижньолипицької сільської ради Рогатинського району Івано-Франківської області,
площею 2,6798 га.».
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
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» – 30 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 15 депутатів.
Рішення прийнято, результати поіменного голосування додаються.
8.СЛУХАЛИ:«Про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарськогопризначення розташованої на
території Нижньолипицької сільської ради Рогатинського району Івано-Франківської області,
площею 4,4543 га.».
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
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» – 30 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 15 депутатів.
Рішення прийнято, результати поіменного голосування додаються.
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9.СЛУХАЛИ:«Про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарськогопризначення розташованої на
території Нижньолипицької сільської ради Рогатинського району Івано-Франківської області,
площею 11,4100 га.»
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
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» – 30 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 15 депутатів.
Рішення прийнято, результати поіменного голосування додаються.
10.СЛУХАЛИ: «Про затвердження технічної документації по розрахунку нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території
Сарниківської сільської ради Рогатинського району Івано-Франківської області, площею
58,7197 га.».
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
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» – 30 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 15 депутатів.
Рішення прийнято, результати поіменного голосування додаються.
11. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки, без зміни її категорії,
за адресою: м. Рогатин, вул. Шашкевича, 19».
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який проінформував
присутніх, що 23 жовтня 2018 року в районну раду звернулася громадська організація «Воїни
антитерористичної операції Рогатинщини» про те, що за рішенням районної ради у 2017 році
їм передано будинок в Рогатин за адресою: м. Рогатин вулиця Шашкевича, 19 (будівля
колишнього управління соціального захисту населення) для облаштування житлових квартир
для сімей воїнів АТО.
Однак, на сьогодні їм не дозволяють нічого робити, так як земельна ділянка площею 0,0415га
під будівлю перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста
Рогатинського району.
Виходячи із вищесказаного та керуючись ст.ст. 10,19,116,122 Земельного кодексу України та
ст. 43 ЗУ «Про місцеве самоврядування» дане звернення було розглянуто на постійній
комісії районної ради з питань сільського, лісового господарства, земельних відносин,
екології та раціонального природокористування, де було підготовлено проект рішення про
зміну цільового призначення, без зміни категорії, яка перебуває у спільній власності
територіальних громад сіл, селища, міста району та віднести цю земельну ділянку до земель
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будівництва та обслуговування житлового будинку та безоплатно передати у користування
громадській організації «Воїни антитерористичної операції Рогатинщини».
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» – 30 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 15 депутатів.
Рішення прийнято, результати поіменного голосування додаються
12.СЛУХАЛИ:«Про співфінансування інвестиційних програм і проектів, які можуть
фінансуватися з державного фонду регіонального розвитку у 2019 році».
ДОПОВІДАЄ: Штогрин В.В. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі та
інфраструктури районної державної адміністрації, який коротко зупинився на тому, що при
формуванні районного бюджету на 2019 рік потрібно передбачити кошти на співфінансування інвеститаційних програм і проектів, які можуть фінансуватися з Держфонду
регіонального розвитку, а саме реалізація проекту «Капітальний ремонт приміщень
комунального підприємства «Центральна районна аптека» № 47» в сумі 578,5 тис.грн.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який висловив своє своє оптимістичне
бачення, що ми маємо надію перемагати в конкурсі проектів інвеститаційних програм і
проектів, які мають фінансуватися з Державного фонду регіонального розвитку, і просив всіх
долучатися до участі в інвеститаційних програмах ( проектах) в районі.
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» – 30 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 15 депутатів.
Рішення прийнято, результати поіменного голосування додаються
13. СЛУХАЛИ:«Про надання дозволу Рогатинській центральній районній лікарні на
передачу в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Рогатинського району».
ДОПОВІДАЄ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який проінформував присутніх
в залі про те, що в районну раду 12 листопада 2018 року звернулося керівництво Рогатинської
цетральної районної лікарні про надання дозволу Рогатинській Центральній районні лікарні
на передачу в оренду частини нежитлового приміщення, розташованого в приміщенні галереї
лікарні, площею 576,5м2, для розміщення кабінету коп’ютерної томографії (проведення
рентгенологічних методів дослідження).
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Крім цього просять надати Рогатинській Центральній районній лікарні, як баласоутримувачу,
повноваження орендодавця частини цього майна, передбачені Положенням про оренду
комунального майна, що належить до спільній власності територіальних громад сіл, селища,
міста району, затвердженого рішенням 27-ї сесії шостого скликання від 25.09.2014 року.
Даний лист було розглянуто на постійній комісії районної ради з питань соціальноекономічного
розвитку, підприємництва та використання майна спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста району, де у відповідності до ст.ст. 43,60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про оренду державного
і комунального майна» керуючись Положенням про оренду майна, що належить до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста району комісія винесла проект рішення
по цьому питанню на затвердження сесією районної ради.
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» – 30 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 15 депутатів.
Рішення прийнято, результати поіменного голосування додаються
14. СЛУХАЛИ: «Про заяву депутата районної ради Дуди Л.В.» /Заява додається/.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який проінформував присутніх що в
районну раду звернулася депутат районної ради, наш колега Дуда Ліда Василівна із заявою
про звільнення її з посади начальника відділу освіти райдержадміністрації.В зв’язку з цим
вона, як депутат має право на своє пояснення в цьому сесійному залі.
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – депутат районної ради, яка повідомила присутніх, що її
звільнено із посади 30 жовтня 2018 року відповідно до п.4.ч.І ст.87 Закону України «Про
державну службу» за порушення присяги.
Крім того виступаюча сказала, що їй мали б надати час на письмові пояснення, усунення
наявних недоліків, а не просто поставити перед фактом про звільнення.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який уточнив, що відповідно до
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат має бути попереджений про
звільнення з роботи за 15 днів, чого в цьому конкретному випадку не сталося. Щоб відстояти
свою правоту Дуда Л.В. звернулася до суду.
ВИСТУПИЛА: Марунчак М.М. – депутат районної ради, яка висловила свою думку, що
проти такого звільнення. «Я також була депутатом в статусі безробітної, і коли підходила до
керівників оформлятись на вакантні посади то мені було сказано, що я не з тої політичної
сили - і відмовляли. Я давно знаю Ліду Василівну, не тільки, як хорошого освітнього
працівника, а як мудрого керівника, хорошу маму і бабусю, вона виходець із вихованої сім’ї,
знаю її батьків; тож давайте підходити до всіх однаково, а то одних відстоюємо, а інших ні».
ВИСТУПИВ: Маслій М.С. – депутат районної ради, що він за те, щоб поновити на роботі
Дуду Ліду Василівну.
ВИСТУПИЛА: Воробець С.В. – вчитель за фахом, яка сказала, що давно знає Л.В.Дуду,
коли вона залишилася без роботи то їй першою допомогла Ліда Василівна у
працевлаштуванні, і вона зараз працює вихователем шкільного автобуса. Вона сказала, що
Дуда Л.В. заслуговує бути керівником районного відділу освіти.
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ВИСТУПИВ: Ящук І.М. – депутат районної ради, як освітянин, звертаючись до державних
мужів, закликав їх не «топтатися» по майбутньому наших дітей і внуків, бо вони на все це
дивляться.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д.– голова районної ради, озвучив проект рішення районної ради:
керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус
депутатів місцевих рад», районна рада вирішила Заяву депутата районної ради Дуди Ліди
Василівни взяти до уваги.
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» – 25 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – 3 депутатів;
«Відсутні» – 16 депутатів.
«Не брав участі в голосуванні» - 1 депутат.
Рішення прийнято, результати поіменного голосування додаються
15. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до районної програми підтримки сімей загиблих і
постраждалих учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в районах її проведення на 2018-2019роки».
ДОПОВІДАЄ:Ошитко Р.С.– начальник правління соціального захисту населення
Рогатинської державної адміністрації, який проінформував присутніх про внесені зміни до
районної «Програми підтримки сімей загиблих і постраждалих учасників бойових дій…»,
затвердженої рішенням 14 –ї сесії Рогатинської районної ради від 21.12.2017. № 317-14/2017,
а саме:
- у назві програми та в програмі слова «які брали участь в антитерористичній операції»
замінити словами «в операції Об’єднаних сил (ООС)» у відповідному відмінку і числі;
- у програмі слово «інвалід» в усіх відмінках і числах замінити відповідно «особа з
інвалідністю» у відповідному відмінку і числі.
Запитань до доповідача не поступало.
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» – 26 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 19 депутатів.
Рішення прийнято, результати поіменного голосування додаються
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16. СЛУХАЛИ: «Про депутатський запит О.І.Вовкуна» /Запит додається/.
ДОПОВІДАЄ:Вовкун О.І.– заступник голови районної ради, який проінформував присутніх,
що екологічна проблема в району є актуальною і обговорюється в громаді.Він конкретно
зупинився про викиди з елеватора, що працює на території Рогатина, в результаті очищення
та сушіння зерна.Такі забруднення атмосфери викликають справедливі нарікання жителів
міста.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який інформував присутніх, що на
засідання сесії запрошений – керівник ТОВ «Спецагропроект» Кіндрат Сергій Григорович.
ВИСТУПИВ: Кіндрат С.Г. – директор «Спецагропроект», який пояснив, що ними двічі на
рік на платній основі відповідні служби проводять обстеження на предмет забруднення
шкідливими речовинами, останнє таке обстеження відбулося 1-го листопада 2018 року.Утім
він визнав, що викид зернових оболонок кукурудзи та пилу все ж можливий впродовж
короткого періоду – орієтовно 40-45 днів (жовтень-листопад), коли триває процес сушіння
кукурудзяного зерна. Також директор підприємства інформував присутніх, ТОВ
«Спецагропроект», що сьогодні на підприємстві працює 67 працівників із середньою
зарплатою 11 тис.грн. і сплачується в рік податків до бюджету 2,8 млн.грн., із яких – 1,3
млн. – до місцевого.
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації, який зауважив,
що бізнес – це важливо для району, але не за рахунок здоров’я громадян. Тому необхідно
провести відповідний моніторинг дотримання норм викидів, роботи фільтрувального
обладнання і зробити відповідні висновки.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який підівів підсумок вище сказаного і
оголосив проект рішення районної ради, а саме:
Депутатський запит Вовкуна О.І., щодо викидів в атмосферу відходів виробництва ТОВ
«Спецагропроект» направити для виконання Рогатинській міськміжрайонній філії ДУ «ІваноФранківський обласний лабораторний центр МОЗ України»; відділу з питань цивільного
захисту, житлово-комунального господарства, будівництва та екології Рогатинської районної
державної адміністрації.
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» – 27 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
Рішення прийнято, результати поіменного голосування додаються
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який повідомив присутніх, що на
єдиному Дню депутата, депутати районної ради піднімали ряд важливих питань, що
стосувались роботи управління Пенсійного фонду, Укрпошти в районі.
На сьогоднішнє засідання були запрошені: Возняк Тарас Юрійович – начальник ЦПЗ № 2
Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (Калуш);
Семчишин Ігор Степанович – заступник начальника Галицького об’єднаного управління
Пенсійного фонду. По не відомим причинам на засіданні не присутній Возняк Т.Ю.
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ВИСТУПИВ: Семчишин І.С. – заступник начальника Галицького об’єднаного управління
Пенсійного фонду, який надав роз’яснення щодо оформлення електронних посвідчень для
для отримання пенсій клієнтам відділення ТВБВ №10008/087 філії АТ«Ощадбанк».
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який запитав, хто з числа депутатів
бажає скористатися правом депутатського звернення, запитання?
ВИСТУПИЛА: Марунчак М.М. – депутат районної ради, яка звернулась із запитанням:
Чому ми не можемо заслухати керівника ТзОВ «Росан–Агро» щодо вжиття
природоохоронних заходів на свиновідгодівельних комплексах у населених пунктах
Підгороддя та Дички?
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, що дане питання відносно роботи
ТзОВ Росан-Агро»буде включено в порядок денний наступної сесії і буде запрошено
керівника для звіту.
Депутати Шиманський С.В., Санагурський А.О.– звернулися із запитанням відносно якості
ремонту доріг на відрізках доріг Липівка – Кліщівна та Пуків – Лопушна.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який наголосив, що потрібно підготовити депутатське
звернення до ДП "Івано - Франківський облавтодор "філія "Рогатинська ДЕД" для
заслуховування керівника відносно їхньої роботи на дорогах в районі.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д.– голова районної ради, проінформував про те, що 21 листопада
2018 року о 12.00. год на центральній площі Рогатина відбудуться заходи, присвячені Дню
Гідності і Свободи.
У п’ятницю, 23 листопада 2018 року, о 14.00 годині в районному будинку ШЕВу
відбудуться заходи до вшанування пам'яті жертв голодомору.
Сесія районної ради завершилась виконанням Державного Гімну України ...

Голова районної ради

Протокол підготовив:
Кінтер І.А.

Р.Д. Гринишин

Список депутатів,
присутніх на засіданні 21 сесії районної ради
1. Антошків М.Д.
2. Багрій С.В.
3. Бойчак О.М.
4. Вовкун О.І.
5. Васильців Я.Д.
6. Винник М.І.
7. Вульчин М.Я.
8. Галушка Г.В.
9. Гой І.І.
10. Гринишин Р.Д.
11. Дуда Л.В.
12. Денега Б.М.
13. Зубанська О.С.
14. Кохман Й.М.
15. Кучмій О.І.
16. Маслій М.С.
17. Мельник В.Ф.
18. Марунчак М.М.
19. Москаль Б.Я.
20. Олексюк К.Ю.
21. Паламар П.М.
22. Пушкар С.Р.
23. Патрило А.В.
24. Решитняк Р.М.
25. Санагурський А.О.
26. Сапіга М.М.
27. Свачій Л.Б.
28. Скарбовський І.Р.
29. Трач В.І.
30. Трач В.І.
31. Шиманський С.В.
32. Ящук І.М.
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М.П.Іваник

Список осіб,
присутніх на засіданні 21 сесії районної ради
1. Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації;
2. Бандура Т.М.– головний лікар комунального некомерційного медичного підприємства
«Рогатинська центральна районна лікарня»;
3. Білоус І.М. – Вербилівський сільський голова;
4. Вічистий О.В. – Нижньолипицький сільський голова;
5. Воробець С. В.– вихователь шкільного автобуса;
6. Гунчак І.С. – Лучинецькицький сільський голова;
7. Дем’янів В.Я. – начальник Галицького міжрайонного підрозділу Управління Служби
безпеки України в Івано-Франківській області;
8. Денисюк В.М.– головний лікар комунального некомерційного підприємства«Рогатинський
центр первинної медико - санітарної допомоги»;
9. Денисюк М.О. – Бабухівський сільська голова;
10. Добровлянська Н.В. – помічник депутата Івано-Франківської обласної ради Триніва І.В.;
11. Жмуд Л.І. – Заланівський сільський голова;
12. Іванова І.Є. – Явченський сільський голова;
13. Кліщ С.С. – Юнашківський сільський голова;
14. Конопада О.Б. – редактор газети «Голос Опілля»;
15. Кулеша М.М. – Світанківський сільський голова;
16. Кучмій П.С. – Путятинський сільський голова;
17. Кіндрат С.Г. – директор ТзОВ «Спецагропроект»;
18. Клим І.Б. – Черченський сільський голова;
19. Лялька І.П. – в.о. Чесниківського сільського голови;
20. Марунчак В.Я. – Дегівський сільський голова;
21. Могила Б.С. – начальник фінансового управління районної державної адміністрації;
22. Мороховська О.В. – перший заступник голови районної державної адміністрації;
23. Пізь Є.М. – Дичківський сільський голова;
24. Стиславський В.М. – Липівський сільський голова;
21. Скробач Л.І. – завідувач КП «Центральна районна аптека №47»;
22. Хома В.І. – Долинянський сільський голова;
23 Шинкар М.Г. – заступник Рогатинського міського голови;
24. Штогрин В.В. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури
районної державної адміністрації;
25. Лесів О.С. – в.о. Лук-Вишнівського сілького голови;
26. Стасишин І.В. – Потіцький сільський голова;
27.Семчишин І.С-заступник начальника Галицького об’єднаного управліня Пенсійногофонду
28. Томашівський М.П. – Пуківський сільський голова;
29. Туз І.Є. – Сарниківський сільський голова;
30. Польовий В.П. – Фразький сільський голова;
31. Рибій О.Я. – начальник відділу культури РДА;
32. Могила М.Я. – координатор політичної партії «Воля»;
33. ТРК «РАЇ».
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