Протокол
засідання 23 сесії Рогатинської районної ради
/сьоме скликання/
від 14.02.2019
м. Рогатин

Всього: 45 депутатів
Присутні на початок роботи сесії – 27 деп.
Присутні запрошені – 46 чол.
/Списки додаються/

Робоча президія:
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, Мороховська О.В. – перший заступник голови
районної державної адміністрації, Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
Головуючий на сесії Гринишин Р.Д. – голова районної ради, вніс та поставив на голосування
пропозицію про те, щоб розпочати роботу 23 сесії районної ради.
Результати голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
Запропонував відкрити сесію виконанням Державного Гімну України «Ще не вмерла
України і слава, і воля …» /виконується Державний Гімн України/.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який сказав, що депутатам
роздано проекти матеріалів, напрацьовані виконавчим апаратом районної ради та постійними
комісіями районної ради. Проінформував, що відбулися засідання постійних комісій районної
ради:

з питань бюджету та фінансів, податків та інвестицій;

з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва та використання майна
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району;

з питань соціального захисту, охорони здоров’я, сім’ї, розвитку фізичної культури,
спорту і туризму;

з питань освіти, культури, національного, духовного відродження та засобів масової
інформації;

з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, адміністративно-територіального
устрою, захисту прав людини, законності та правопорядку
Зазначив, що на єдиному дні депутата та на зсіданнях постійних комісій були
обговорені всі питання, що виносяться на розгляд сесії районної ради.
Крім питань, які були розглянуті та обговорені, пропонується додатково включити до
порядку денного наступні два питання:
1. Про погодження кандидатури на посаду керівника Жовчівської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
2. Про погодження кандидатури на посаду керівника Підкамінської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради вніс пропозицію прийняти порядок денний за
основу.
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Результати голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на голосування порядок денний 23
сесії в цілому.
Результати голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, запропонував затвердити регламент роботи 23
сесії районної ради, який погоджений на єдиному дні депутата, а саме: роботу сесії
завершити протягом 2,5 години без перерви.
Результати голосування:
«За» - 27 депутатів;
«Проти» - немає;
«Утрималось» - немає.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який сказав, що рішенням 22
сесії районної ради № 476-22/2018 було затверджено текст Угоди про співпрацю між
Рогатинською районною радою Івано-Франківської області та Фондом «Будуймо кращий світ
впродовж найближчих років» Республіка Польща. Наголосив, що даним рішенням йому
також було доручено підписати вищезазначену угоду. Повідомив, що в залі присутні голова
правління Фонду пан Тадеуш Твардо та віце-голова правління Фонду пан Пьотр Божидар
Колачек та запросив їх до підписання угоди, яка передбачає співробітництво в сфері захисту
навколишнього середовища, охорони здоров’я, а також спільну участь у міжнародних
освітніх тренінгах, програмах, проектах тощо.
Також зазначив, що відповідно 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.
Депутати перейшли до розгляду питань порядку денного сесії.
Порядок денний:
1.
Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.
Доповідає: Могила Б.С. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації.
2.
Про звіт щодо виконання районного бюджету за 2018 рік.
Доповідає: Могила Б.С. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації.
3.
Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік.
Доповідає: Могила Б.С. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації.
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4.
Про хід виконання рішень районної ради № 68-3/2016 та № 398-17/2018, що
стосуються реформування друкованого засобу масової інформації районної газети «Голос
Опілля» та редакції газети «Голос Опілля».
Доповідають: Конопада О.Б. – директор (редактор) ТЗОВ «ГОЛОС ОПІЛЛЯ»-МЕДІА+».
Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
5.
Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Рогатинський
центр первинної медико-санітарної допомоги» Рогатинської районної ради ІваноФранківської області в новій редакції.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
6.
Про затвердження переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста району, що підлягають приватизації у 2019 році.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
7.
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.
8.
Про внесення змін в додаток 1 рішення 22 сесії районної ради від 20.12.2018р. № 46922/2018 «Про затвердження структури і штатної чисельності виконавчого апарату районної
ради».
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
9.
Про доповнення до переліку заходів комплексної програми «Здоров’я населення
Прикарпаття на 2013-2020 роки в Рогатинському районі», затвердженої рішенням 21 сесії
районної ради від 26 грудня 2013 року № 292-21/2013.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
10.
Про доповнення до переліку заходів комплексної програми забезпечення пожежної та
техногенної безпеки в Рогатинському районі на період 2016-2020 років, затвердженої
рішенням 2 сесії районної ради від 24.12.2015р. № 31-2/2015.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
11.
Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста району Букачівській селищній раді, обраній об’єднаною територіальною
громадою.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
12.
Про вихід із засновників та передачу основних засобів та малоцінних необоротних
матеріальних активів закладів освіти.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
13.
Про перейменування опорного закладу Рогатинська спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №1 із поглибленим вивченням іноземної мови Рогатинської районної
ради Івано-Франківської області
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації.
14.
Про перейменування опорного закладу Княгиницький навчально-виховний комплекс
І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації.
15.
Про перейменування опорного закладу Верхньолипицька загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації.
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16.
Про
затвердження
Статуту Рогатинського ліцею №1 Рогатинської
районної ради Івано-Франківської області.
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації.
17.
Про затвердження Статуту Княгиницького ліцею Рогатинської районної ради ІваноФранківської області.
Доповідає: Трач В.І. – начальника управління освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації.
18.
Про затвердження Статуту Верхньолипицького ліцею Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області.
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації.
19.
Про погодження кандидатури на посаду керівника Жовчівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано - Франківської області.
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації.
20.
Про погодження кандидатури на посаду керівника Підкамінської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації.
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.
ДОПОВІДАЛА: Могила Б.С – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації, яка ознайомила депутатів із змінами до районного бюджету на 2018 рік.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і
в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/.
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
2. СЛУХАЛИ: Про звіт щодо виконання районного бюджету за 2018 рік.
ДОПОВІДАЛА: Могила Б.С – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації, яка довела до відома присутніх звіт щодо виконання районного бюджету за
2018 рік.
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/.
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік.
ДОПОВІДАЛА: Могила Б.С. – начальник фінансового управління районної
державної
адміністрації,
яка
довела
до
відома
депутатів
запропоновані
райдержадміністрацією зміни до районного бюджету на 2019 рік.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і
в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
4. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішень районної ради № 68-3/2016 та № 39817/2018, що стосуються реформування друкованого засобу масової інформації районної
газети «Голос Опілля» та редакції газети «Голос Опілля.
ДОПОВІДАЛА: Конопада О.Б. – директор (редактор) ТЗОВ «ГОЛОС ОПІЛЛЯ»МЕДІА+», яка проінформувала присутніх про хід виконання рішень районної ради, що
стосуються реформування друкованого засобу масової інформації районної газети «Голос
Опілля» та редакції газети «Голос Опілля». Зазначила, що на газета успішно пройшла процес
роздержавлення та виготовила нове свідоцтво про реєстрацію. У своєму виступі наголосила,
що основним джерелом доходу ТЗОВ «ГОЛОС ОПІЛЛЯ»-МЕДІА+» є передплата газети.
Подякувала всім депутатам, підприємцям, керівникам та працівникам установ та організацій
району, які передплатили видання, в тому числі в рамках акції «Подаруй читачеві газету».
Особливу вдячність висловила голові районної ради Роману Гринишину за сприяння в
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передплаті газети «Голос Опілля» для 100 жителів району – людей похилого віку, які
отримають газету вже з березня цього року.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і
в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/.
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального некомерційного
підприємства «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рогатинської
районної ради Івано-Франківської області в новій редакції.
ВИСТУПИВ: Денисюк В.М. – головний лікар комунального некомерційного
підприємства «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги», який ознайомив
присутніх із запропонованими змінами до Статуту. Повідомив, що усі зміни до Статуту були
детально обговорені та погоджені на галузевій комісії та на єдиному дні депутата.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і
в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/.
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
6. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста району, що підлягають приватизації у 2019 році.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який проінформував
депутатів, про те, що 12 грудня 2018 року, постійна комісія районної ради з питань соціально-
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економічного розвитку, підприємництва та використання майна спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста району рекомендувала включити до передіку
об’єктів, які підлягатимуть приватизації в 2019 році, частину нежитлового приміщення
першого поверху (ліве крило) площею 48,8 м2, яке розташоване за адресою: м. Рогатин,
вулиця Галицька,119.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і
в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/.
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Рогатинській центральній районній лікарні 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 довів до відома
присутніх, що Рогатинська центральна районна лікарня звернулася з листом щодо надання
дозволу на передачу в оренду частини нежитлових приміщень, що належать до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста району, розташованих в приміщені
Рогатинської центральної лікарні за адресою: м. Рогатин вул. Чорновола, буд.9, а саме:
- в холі поліклініки під сходовою кліткою, площею, 19,5 м 2;
- в холі лікарні в окремій кімнаті біля сходової клітки, площею 22,5м2.
Мета використання – для здійснення роздрібної торгівлі фармацевтичними припаратами.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поставив на поіменне голосування за
основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/.
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
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Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток 1 рішення 22 сесії районної ради від
20.12.2018р. № 469-22/2018 «Про затвердження структури і штатної чисельності виконавчого
апарату районної ради».
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який сказав, що в
структуру виконавчого апарату районної ради пропонується внести наступні зміни:
- вивести зі структури виконавчого апарату районної ради посаду заступник керівника
виконавчого апарату;
- ввести у структуру виконавчого апарату районної ради посади керуючого справами
виконавчого апарату районної ради та консультанта виконавчого апарату районної ради /на
умовах строкового трудового договору/.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який зазначив, що відповідно до
Закону України «Про запобігання корупції» та з метою уникнення конфлікту інтересів, він і
заступник голови районної ради, не будуть брати участі в поіменному голосуванні.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поставив на поіменне голосування за
основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/.
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 25 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
«Не брали участі в голосуванні» - 2 депутати.
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
9. СЛУХАЛИ: Про доповнення до переліку заходів комплексної програми «Здоров’я
населення Прикарпаття на 2013-2020 роки в Рогатинському районі», затвердженої рішенням
21 сесії районної ради від 26 грудня 2013 року № 292-21/2013.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який ознайомив
присутніх із заходами, якими пропонується доповнити комплексну програму «Здоров’я
населення Прикарпаття», затверджену рішенням 21-ї сесії районної ради від 26 грудня 2013
року.
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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ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
10. СЛУХАЛИ: Про доповнення до переліку заходів комплексної програми
забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Рогатинському районі на період 2016-2020
років, затвердженої рішенням 2 сесії районної ради від 24.12.2015р. № 31-2/2015.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який зазначив, що
перелік заходів розділу «Зміцнення матеріально-технічної бази пожежнорятувальних
підрозділів» комплексної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки в
Рогатинському районі на період 2016-2020 років пропонується доповнити пунктом 4.3
наступного змісту «Дооснащення (закупівля, модернізація та ремонт) пожежних і аварійнорятувальних підрозділів району (міста), підрозділів місцевої пожежної охорони,
добровільних пожежних формувань технікою, обладнанням, спорядженням, запасними
частинами та вогнегасними речовинами, ( в т.ч. співфінансування проектів в рамках програм
міжнародної технічної допомоги)».
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і
в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/.
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
11. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста району Букачівській селищній раді, обраній об’єднаною
територіальною громадою.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який проінформував
присутніх, що в кінці 2018 року було створено Букачівську об’єднану територіальну громаду
і у відповідності до Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та
«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», виникла необхідність
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безоплатної передачі із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
району нерухомого майна Букачівській ОТГ, а саме:
- приміщення за адресою: смт. Букачівці, вулиця Чорновола, 47 (Будинок шерифа);
- майновий комплекс за адресою: смт. Букачівці, вулиця Чорновола, 44 (Букачівська міська
лікарня).
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і
в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/.
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 26 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 19 депутатів.
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
12. СЛУХАЛИ: Про вихід із засновників та передачу основних засобів та малоцінних
необоротних матеріальних активів закладів освіти.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який повідомив
присутнім, що відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання терторіальних
громад», районній раді потрібно вийти із засновників опорного закладу Букачівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Рогатинської районної ради Івано-Франківської області,
Козарівського навчальновиховного комплексу Рогатинської районної ради ІваноФранківської області, Чернівського навчально-виховного комплексу Рогатинського району
Івано-Франківської області, Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рогатинської
районної ради Івано-Франківської області та здійснити передачу до комунальної власності
Букачівської об’єднаної територіальної громади основних засобів та малоцінних необоротних
матеріальних активів вищезазначених навчальних закладів, а також Букачівського
дошкільного навчального закладу ясла-садок «Малятко».
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і
в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/.
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 25 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
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«Відсутні» – 20 депутатів
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
13. СЛУХАЛИ: Про перейменування опорного закладу Рогатинська спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 із поглибленим вивченням іноземної мови
Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації, який сказав, що у зв’язку із прийняттям Закону України «Про
освіту», необхідно перейменувати опорний заклад Рогатинська спеціалізована
загальноосвітня школа I-III ступенів №1 із поглибленим вивченням іноземної мови
Рогатинської районної ради Івано-Франківської області у Рогатинський ліцей № 1
Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і
в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування.
/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 25 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 20 депутатів.
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
14. СЛУХАЛИ: Про перейменування опорного закладу Княгиницький навчальновиховний комплекс І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації, який сказав, що у зв’язку із прийняттям Закону України «Про
освіту», необхідно перейменувати опорний заклад Княгиницький навчально-виховний
комплекс І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області у
Княгиницький ліцей Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і
в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/.
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
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Результати поіменного голосування:
«За» – 25 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 20 депутатів.
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
15. СЛУХАЛИ: Про перейменування опорного закладу Верхньолипицька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації, який сказав, що у зв’язку із прийняттям Закону України «Про
освіту», необхідно перейменувати опорний заклад Верхньолипицька загальноосвітня школа ІІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської області у Верхньолипицький
ліцей Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і
в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/.
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 26 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 19 депутатів.
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
16. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Рогатинського ліцею №1 Рогатинської
районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації, який зазначив, що у відповідності до Закону України «Про освіту»
необхідно затвердити Статут Рогатинського ліцею №1 Рогатинської районної ради ІваноФранківської області в новій редакції.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і
в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
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Результати поіменного голосування:
«За» – 26 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 19 депутатів.
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
17. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Княгиницького ліцею Рогатинської
районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації, який зазначив, що у відповідності до Закону України «Про освіту»
необхідно затвердити Статут Княгиницького ліцею Рогатинської районної ради ІваноФранківської області в новій редакції.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поставив на поіменне голосування за
основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 26 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 19 депутатів.
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
18. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Верхньолипицького ліцею Рогатинської
районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації, який зазначив, що у відповідності до Закону України «Про освіту»,
необхідно затвердити Статут Верхньолипицького ліцею Рогатинської районної ради ІваноФранківської області в новій редакції.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поставив на поіменне голосування за
основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/.
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
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Результати поіменного голосування:
«За» – 25 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 20 депутатів.
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
19. СЛУХАЛИ: Про погодження кандидатури на посаду керівника Жовчівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської
області.
ДОПОВІДАВ: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації, який доповів присутнім про те, що відбувся конкурс на посаду
керівника Жовчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області. Конкурси відбулися з дотриманням Законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту» та рішення сесії районної ради від 26.10.2017року №
289-13/2017. Переможцем конкурсу вищезазначеного конкурсу було визнано Багрій Світлану
Василівну. У зв’язку з цим, управління освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації звертається до районної ради, як засновника, для погодження кандидатури
Багрій С.В. на посаду керівника Жовчівської загальноосвітньої школи I-III ступенів.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який зазначив, що депутат
районної ради сьомого скликання Багрій Світлана Василівна не буде брати участі в
поіменному голосуванні по даному питанні, оскільки в неї виникає конфлікт інтересів /Заява
від депутата Багрій С.В. додається/.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, поставив на поіменне голосування за основу і
в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/.
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 24 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 20 депутатів.
«Не брав участі в голосуванні» – 1 депутат.
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
20. СЛУХАЛИ: Про погодження кандидатури на посаду керівника Підкамінської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Рогатинської районної ради Івано-Франківської
області.
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ДОПОВІДАВ: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації, який повідомив, що конкурс на заміщення вакантної посади
керівника Підкамінської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області був проведений 7 лютого 2019 року. Його переможцем визнано
Комара Михайла Зіновійовича. У зв’язку з цим управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації звернулося до районної ради, як засновника, для погодження
кандидатури Комара М.З. на посаду керівника Підкамінської загальноосвітньої школи I-II
ступенів.
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – депутат районної ради, яка звернулась до кандидата на
заміщення вакантної посади керівника Підкамінської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Комара М.З. із питаннями чи на розгляд конкурсної комісії ним було подано мотиваційний
лист та яка, на його думку, перспектива Підкамінської школи на 2019-2023 рр.?
ВИСТУПИВ: Комар М.З. – кандидат на посаду керівника Підкамінської
загальноосвітньої школи I-II ступенів, який наголосив на тому, що усі передбачені документи
ним було подано, в тому числі мотиваційний лист. Зазначив, що для практичного розв'язання
проблем та забезпечення рівного доступу до якісної освіти педагогічний колектив
Підкамінської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів буде працювати над такими завданнями:
- підвищення ефективності навчально-виховного процесу для розвитку особистості;
- запровадження нових педагогічних технологій;
- створення умов кожному учню для максимальної реалізації;
- забезпечення цілісної системи взаємопов'язаних заходів, дій, спрямованих на всебічне
підвищення кваліфікації і професійної майстерності кожного вчителя.
Щодо перспективи, то на його думку, у зв’язку із відсутністю дітей дошкільного віку, з часом
Підкамінська загальноосвітня школа стане філією одного із закладів загальної середньої
освіти району.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поставив на поіменне голосування за
основу і в цілому проект рішення по даному питанні.
/Проходить процедура голосування/.
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 26 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 19 депутатів.
Рішення прийнято.
Результати поіменного голосування додаються.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який наголосив, що питання, які
виносились на сесію районної ради розглянуті. Також поцікавився в депутатів, чи є у когось
із них бажання скористатися правом депутатського звернення чи запитання.
ВИСТУПИВ: Кохман Й.М. – депутат районної ради, який вкотре підняв питання
функціонування поштових відділень у сільській місцевості, їх стан, фінансове забезпечення,
низької оплати праці працівників поштових відділень та графік їх роботи. Запропонував
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повторно розглянути дане питання на одному пленарних засідань сесії, на яке запросити
керівництво «Укрпошти».
Також, для можливості виділення депутатами коштів з депутатського фонду на
закупівлю медикаментів для амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів району, вніс
пропозицію щодо розгляду питання стосовно внесення змін у Положення про порядок
використання коштів, виділених на реалізацію програми «Фонд районної ради на виконання
депутатських повноважень на 2017-2021 роки».
ВИСТУПИВ: Санагурський А.О. – депутат районної ради, який висловив своє
нерозуміння щодо вартості проведення лабораторних досліджень та здійснення медичних
оглядів у Рогатинській центральній районній лікарні. Запропонував дане питання детально
обговорити на спільному засіданні постійних комісій районної ради з питань соціального
захисту, охорони здоров’я, сім’ї, розвитку фізичної культури, спорту і туризму та з питань
депутатської діяльності, етики, регламенту, адміністративно-територіального устрою, захисту
прав людини, законності та правопорядку.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який сказав, що у відповідності
до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» державні службовці, посадові особи
місцевого самоврядування, депутати всіх рад, керівники комунальних підприємств та інші
суб’єкти декларування, зобов’язанні щорічно до 1-го квітня подати шляхом заповнення на
офіційному веб-сайті національного агентства декларацію особи, уповноваженої на
виконання функції держави або місцевого самоврядування.
Пленарне засідання 23 сесії районної ради завершилось виконанням Державного Гімну
України.

Голова районної ради

Протокол оформив:
Кінтер І. А.

Р.Д. Гринишин
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Список депутатів,
присутніх на засіданні 23 сесії районної ради
1. Антошків М.Д.
2. Багрій С.В.
3. Бойко М.М.
4. Бойчак О.М.
5. Вовкун О.І.
6. Васильців Я.Д.
7. Винник М.І.
8. Вульчин М.Я.
6. Галушка Г.В.
7. Гой І.І.
8. Гринишин Р.Д.
11. Дуда Л.В.
12. Зубанська О.С.
14. Кохман Й.М.
15. Кузик В.Д.
17. Мельник В.Ф.
18. Маслій М.С.
19. Мигас В.Б.
20. Москаль Б.Я.
20. Паламар П.М.
21. Пархуць В.Я.
22. Решитняк Р.М.
23. Санагурський А.О.
24. Сапіга М.М.
25. Свачій Л.Б.
26. Тимків В.І.
27. Тіцька І.Б.
27. Трач В.І.

Заступник голови
районної ради

О.І. Вовкун
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Список осіб,
присутніх на засіданні 23 сесії районної ради
Байда Л.Ф. – Княгиницький сільський голова;
Било Л.Й. – Підкамінський сільський голова;
Білоус І.М. – Вербилівський сільський голова;
Благий Ф.М.- Уїздівський сільський голова;
Вергун Я.І. – Підвинянський сільський голова;
Височанський І.Д. – старший інженер Рогатинської дільниці Галицького
відділення ПАТ «Івано-Франківськгаз»;
7. Вітер-Любевич О.І. – в.о. старости села Чернів;
8. Вічистий О.В. – Нижньолипицький сільський голова;
9. Воробець Т.І. –Букачівський селищний голова;
10. Ворона В.Д. – практикант районної ради, студентка навчально-наукового
Юридичного
інституту
ДВНЗ
Прикарпатського
національного
університету імені Василя Стефаника;
11. Гелета О.Б. – секретар Черченської сільської ради;
12. Генега М.В.– директор опорного закладу Рогатинська спеціалізована
загальноосвітня школа I-III ступенів №1 із поглибленим вивченням
іноземної мови Рогатинської районної ради Івано-Франківської області;
13. Гладій К.В. – Воскресинцівький сільський голова;
14. Горлата В.М. – в.о. директора опорного закладу Княгиницький навчальновиховний комплекс І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради ІваноФранківської області;
15. Гунчак І.С. – Лучинецький сільський голова;
16. Гураль О.С. – Виспянський сільський голова;
17. Демчишин С.З. – начальник відділу агропромислового розвитку РДА;
18. Денисюк В.М. – головний лікар комунального некомерційного
підприємства «Рогатинський центр первинної медико-санітарної
допомоги».
19. Денисюк М.О. – Бабухівський сільська голова;
20. Женчук М.Т. – директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний
центр» Рогатинської районної ради Івано-Франківської області;
21. Жмуд Л.І. – Заланівський сільський голова;
22. Іванців І.І. – Конюшківський сільський голова;
23. Комар М.З. – кандидат на заміщення вакантної посади керівника
Підкамінської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Рогатинської
районної ради Івано-Франківської області;
24. Конопада О.Б. – директор (редактор) ТЗОВ «ГОЛОС ОПІЛЛЯ»МЕДІА+»;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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25. Кривень В.М. – Кліщівнянський
сільський голова;
26. Кулеша М.М. – Світанківський сільський голова;
27. Курей І.Є. – начальник служби експлуатації ЕМ філії АТ «Північна»;
28. Кучмій П.С. – Путятинський сільський голова;
29. Луцишин Р.М.– Добринівський сільський голова;
30. Лялька І.П. – в.о. Чесниківського сільського голови;
31. Марунчак В.Я. – Дегівський сільський голова;
32. Могила Б.С. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації;
33. Мороховська О.В. – перший заступник голови районної державної
адміністрації;
34. Огерук Я.М. – Підгородянський сільський голова;
35. Ошитко Р.С. – начальник управління соціального захисту населення РДА;
36. Пасічник Г.М. – Григорівський сільський голова;
37. Петришин Т.П. – Жовчівський сільський голова;
38. Пізьо Є. М. – Дичківський сільський голова;
39. Польовий В.П. – Фразький сільський голова;
40. Пьотр Божидар Колачек – віце голова правління Фонду «Будуймо кращий
світ впродовж найближчих років» (Польща);
41. Стасів Т.Я – голова профспілкового комітету працівників освіти
Рогатинського району;
42. Стиславський В.М. – Липівський сільський голова;
43. Тадеуш Твардо – голова правління Фонду «Будуймо кращий світ
впродовж найближчих років» (Польща);
44. Томашівський М.П. – Пуківський сільський голова;
45. Туз І.С. – Сарниківський сільський голова;
46. Штогрин В.В. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі та
інфраструктури районної державної адміністрації.

Заступник голови
районної ради

О.І.Вовкун

