Протокол
засідання 24 сесії Рогатинської районної ради
/сьоме скликання/
від 21.03.2019 р.
м. Рогатин
Всього: 45 депутатів
Присутні на початок роботи сесії – 28 депутатів
/Список додається/.
Присутні запрошені – 43 чол.
/Список додається/.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради проінформував депутатів про те, що
заступник голови районної ради Вовкун О.І. перебував у відпустці, але присутній на сесії
районної ради, як депутат.
Запитав у депутатів, чи можна запросити його до складу робочої президії.
/Заперечень у депутатів не було/.
Тому Вовкун О.І. – заступник голови районної ради запрошений в склад робочої
президії 24 сесії районної ради.
Робоча президія:
Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації.
Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
Тринів І.В. – депутат Івано-Франківської обласної ради.
Головуючий на сесії: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, вніс та поставив на
голосування пропозицію про те, щоб розпочати роботу 24 сесії районної ради.
Результати голосування:
«За» – 28 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, що депутатам роздані
проекти матеріалів, напрацьовані виконавчим апаратом районної ради та окремими
постійними комісіями районної ради, а саме:
- з питань бюджету та фінансів, податків та інвестицій;
- з питань освіти, культури, національного, духовного відродження та ЗМІ
(виїзне засідання на базі комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний
центр»);
- з питань соціального захисту, охорони здоров’я, сім’ї, розвитку фізичної
культури, спорту і туризму, за участю депутатів районної ради, членів
постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, регламенту,
адміністративно-територіального устрою, захисту прав людини, законності та
правопорядку
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(виїзне засідання на базі КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» і КНМП
«Рогатинська ЦРЛ»);
- з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва та використання
майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району.
На єдиному дні депутата обговорено всі питання, що виносяться на розгляд сесії
районної ради. Вам роздано порядок денний 24 сесії. Є пропозиція прийняти даний
порядок денний за основу.
Результати голосування:
«За» – 28 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, зазначив, що крім питань, які були
розглянуті та обговорені на засіданнях постійних комісій, та єдиному дні депутата
запропоновано додатково включити до порядку денного сесії звернення Рогатинської
районної ради щодо збереження центру нефрології та амбулаторного діалізу в
комунальному некомерційному медичному підприємстві «Рогатинська центральна
районна лікарня». Наголосив на тому, що в порядку денному немає включеного питання
«Про звернення Рогатинської районної ради щодо збереження центру нефрології та
амбулаторного діалізу в комунальному некомерційному медичному підприємстві
«Рогатинська центральна районна лікарня». Запропонував розглянути це питання першим
в порядку денному сесії та поставив дану пропозицію на голосування.
Результати голосування:
«За» – 28 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, запитав, чи є в когось з депутатів
депутатський запит на розгляд сесії районної ради?
/Депутатських запитів не поступило/.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на голосування порядок денний 24
сесії із внесеним доповненням в цілому.
Результати голосування:
«За» – 28 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.

1.

2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про звернення Рогатинської районної ради щодо збереження центру нефрології та
амбулаторного діалізу в комунальному некомерційному медичному підприємстві
«Рогатинська центральна районна лікарня».
Доповідає: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік.
Доповідає: Могила Б.С. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації.
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3. Про звіт голови районної державної адміністрації П.С. Білінського щодо виконання
програми соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету району за
2018 рік, рішень ради із зазначених питань та здійснення районною державною
адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень.
Доповідає: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації.
4. Про звіт щодо виконання програми соціально-економічного та культурного
розвитку району за 2018 рік.
Доповідає: Штогрин В.В. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі та
інфраструктури районної державної адміністрації.
5. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2019 рік.
Доповідає: Штогрин В.В. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі та
інфраструктури районної державної адміністрації.
6. Про районну програму розвитку малого та середнього підприємництва в
Рогатинському районі на 2019-2020 роки.
Доповідає: Штогрин В.В. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі та
інфраструктури районної державної адміністрації.
7. Про звіт головного лікаря комунального некомерційного підприємства
«Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» В.М. Денисюка про
діяльність підприємства за 2018 рік.
Доповідає: Денисюк В.М. – головний лікар комунального некомерційного
підприємства «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги».
8. Про звіт головного лікаря комунального некомерційного медичного підприємства
«Рогатинська центральна районна лікарня» Т.М. Бандури про діяльність
підприємства за 2018 рік.
Доповідає: Бандура Т.М. – головний лікар комунального некомерційного медичного
підприємства «Рогатинська центральна районна лікарня».
9. Про звіт директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» М.Т.
Женчук про діяльність установи.
Доповідає: Женчук М.Т. – директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний
центр» Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
10. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при
визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації,
капітального та поточного ремонтів, технічного переоснащення) об’єктів, що
здійснюється із залученням коштів районного бюджету.
Доповідає: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
11. Про внесення змін до програми земельної реформи Рогатинського району на
період до 2020 року, затвердженої рішенням 9 сесії районної ради від 05.01.2012
року № 139-9/2012.
Доповідає: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
12. 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:
Денисюк В.М. – головний лікар комунального некомерційного
підприємства «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги».
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13. Про передачу на баланс приміщення спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Рогатинського району, яке знаходиться за адресою: м. Рогатин, вул.
Галицька, 40.
Доповідає: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
14. Про встановлення надбавки за вислугу років заступнику голови районної ради О.І.
Вовкуну.
Доповідає: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
15. Про перейменування Дичківської філії І-ІІ ступенів опорного закладу Рогатинська
спеціалізована загальноосвітня школаІ-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.
16. Про перейменування Кліщівнянської філії І-ІІ ступенів опорного закладу
Рогатинська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№1 із
поглибленим вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради ІваноФранківської області
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації.
17. Про перейменування Журівської філії І-ІІ ступенів опорного закладу Рогатинська
спеціалізована загальноосвітня школаІ-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.
18. Про перейменування Вербилівської філії І ступеня опорного закладу Рогатинська
спеціалізована загальноосвітня школаІ-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.
19. Про перейменування Підвинської філії І ступеня 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.
20. Про перейменування Рудинської філії І ступеня 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.
21. Про перейменування Зеленівської філії І ступеня опорного закладу
Верхньолипицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради ІваноФранківської області
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації.
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22. Про перейменування Лопушнянської філії І ступеня 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.
23. Про перейменування Малинівської філії І ступеня 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.
24. Про перейменування Світанківської філії І ступеня 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.
25. Про перейменування Сарниківської філії І-ІІ ступенів 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.
26. Про перейменування Підмихайлівської філії І-ІІ ступенів 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.
27. Про перейменування Григорівської філії І-ІІ ступенів 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.
28. Про затвердження Положення про Журівську філію І-ІІ ступенів Рогатинського
ліцею №1 Рогатинської районної ради Івано-Франківської області
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації.
29. Про затвердження Положення про Дичківську філію І-ІІ ступенів Рогатинського
ліцею №1 Рогатинської районної ради Івано-Франківської області
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації.
30. Про затвердження Положення про Вербилівську філію І ступеня Рогатинського
ліцею №1 Рогатинської районної ради Івано-Франківської області
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації.
31. Про затвердження Положення про Підвинську філію І ступеня Рогатинського ліцею
№1 Рогатинської районної ради Івано-Франківської області
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Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації.
32. Про затвердження Положення про Рудинську філію І ступеня Рогатинського ліцею
№1 Рогатинської районної ради Івано-Франківської області
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації.
33. Про затвердження Положення про Кліщівнянську філію І-ІІ ступенів Рогатинського
ліцею №1 Рогатинської районної ради Івано-Франківської області
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації.
34. Про затвердження Положення про Світанківську філію І ступеня
Верхньолипицького ліцею Рогатинської районної ради Івано-Франківської області
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації.
35. Про затвердження Положення про Зеленівську філію І ступеня Верхньолипицького
ліцею Рогатинської районної ради Івано-Франківської області
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації.
36. Про затвердження Положення про Лопушнянську філію І ступеня
Верхньолипицького ліцею Рогатинської районної ради Івано-Франківської області
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації.
37. Про затвердження Положення про Малинівську філію І
ступеня
Верхньолипицького ліцею Рогатинської районної ради Івано-Франківської області
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації.
38. Про затвердження Положення про Сарниківську філію І-ІІ ступенів
Верхньолипицького ліцею Рогатинської районної ради Івано-Франківської області
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації.
39. Про затвердження Положення про Підмихайлівську філію І-ІІ ступенів
Княгиницького ліцею Рогатинської районної ради Івано-Франківської області
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації.
40. Про затвердження Положення про Григорівську філію І-ІІ ступенів Княгиницького
ліцею Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
Доповідає: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації.
41. Про заяву директора КП «Архітектурно-планувальне бюро».
Доповідає: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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42. Про доповнення до рішення 18 сесії районної ради від 26.07.2018 № 412-18/2018
«Про затвердження статуту комунального некомерційного медичного підприємства
«Рогатинська центральна районна лікарня» в новій редакції».
Доповідає: Бандура Т.М. – головний лікар комунального некомерційного медичного
підприємства «Рогатинська центральна районна лікарня».
43. Про затвердження розпоряджень голови районної ради, виданих у міжсесійний
період.
Доповідає: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, запропонував затвердити регламент роботи
24 сесії районної ради, а саме: роботу засідання завершити протягом 3 годин без перерви.
Поставив дану пропозицію на голосування.
Результати голосування:
«За» – 28 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, запропонував приступити до розгляду
питань порядку денного.
1. СЛУХАЛИ: Про звернення Рогатинської районної ради щодо збереження центру
нефрології та амбулаторного діалізу в комунальному некомерційному медичному
підприємстві «Рогатинська центральна районна лікарня».
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який озвучив дане звернення та
охарактеризував ряд незручностей для таких хворих в разі закриття відділення гемодіалізу
в центральній районній лікарні.
ВИСТУПИВ: Тринів І.В. – депутат обласної ради, який сказав, що дане звернення є
слушним. Питання щодо не закриття відділення гемодіалізу в Рогатинській центральній
районній лікарні буде ним особисто підніматися на рівні обласної державної адміністрації
та обласної ради. Зауважив, що потрібно все зробити, щоб люди були захищені.
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації, який сказав, що
конкретних завдань щодо закриття відділення гемодіалізу немає. Якщо Національна
служба здоров’я України не бачить відділень гемодіалізу на вторинному рівні, то для того
ще є місцева влада. Якщо це не передбачено на державному рівні, це можна робити на
місцевому рівні. Проблему, яка є актуальною, треба вирішувати, адже вона є життєво
необхідною. Звернув увагу на те, що є питання і до розташування центру та проведення
діалізу. Він має відповідати всім нормам. І на ці питання може відповісти тільки головний
лікар ЦРЛ Тарас Михайлович Бандура.
ВИСТУПИВ:Шинкар М.Г. – заступник міського голови, який запропонував в зверненні
просити Кабінет Міністрів України ініціювати розроблення окремої програми із
забезпеченням цільового фінансування центрів гемодіалізу, які розташовані в
адміністративних районних центрах чи громадах на відстані більше 30 км від
госпітальних округів.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який зазначив, що основний аспект
даного звернення не процедура фінансування, а не допущення закриття відділення
гемодіалізу в центральній районній лікарні.
ВИСТУПИВ:Бандура Т.М. – головний лікар комунального некомерційного медичного
підприємства «Рогатинська центральна районна лікарня», який зауважив, що вони не
заперечують, щоб працювало гемодіалізне відділення і ніхто не казав, що воно закриється,
чи в 2019 – чи в 2020 роках. Вважає проблемним те, що в наказі Міністерства охорони
здоров’я передбачаються певні структурні підрозділи, які мають бути на тій чи іншій базі
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лікувального закладу І і ІІ рівня. Але передбачається і те, що якщо зараз медицина не
дофінансована, і якщо будуть утримувати це відділення, вони не зможуть мати кошти на
виплату заробітної плати та надання якісної допомоги хворим з нирковою недостатністю.
Гемодіалізне відділення в ЦРЛ створене з порушенням всіх можливих санітарних норм,
які би мали бути використані при формуванні даного відділення. Відділення має буде
закритого типу. Згідно статистики пацієнти цього відділення хворі гепатитом. На його
думку, не відомо, чи є на сьогоднішній день хоча б один пацієнт цього відділення не
хворий на гепатит. І ставиться питання в тому, чи ми їм даємо спасіння, чи прискорюємо
їх кінцевий процес, за рахунок того, що є супутні патології – це і порушення печінки і
автоматично порушення серцево-судинної системи. Що буде краще і що буде
ефективніше. Якщо район чи місцеве самоврядування хоче утримувати дане відділення, то
він не має нічого проти і воно має бути створене по всіх нормах і канонах.. Має бути
окремий діалізний зал для гепатитних хворих. Окремий зал, які не мають гепатиту та
ніяких вірусних інфекцій. Має бути окреме приміщення з окремим входом та виходом. Ті
хворі, які пройшли діаліз, не мають перетинатися з хворими, які мають пневмонію чи інші
вірусні захворювання. Зазначив, що сьогоднішнім розташуванням цього відділення ми
нашим пацієнтам з порушенням функції нирок не надаємо якісну медичну допомогу, щоб
продовжити їхне життя, а прискорюємо їх кінцевий процес. Звичайно, маємо перспективи.
Гемодіалізійне відділення має бути впритик із реанімаційним відділенням. Пропонувалось
працівникам діалізного відділення розширити аспект надання послуг, щоб залучити
більше пацієнтів з інших районів та переходити з амбулаторного хронічного діалізу на
хронічний гострий діаліз. Поки що в медпрацівників немає бажання цього робити.
ВИСТУПИВ:Денега Б.М. – начальник Рогатинської міськміжрайонної філії ДУ «ІваноФранківський обласний лабораторний центр МОЗ України», депутат районної ради, який
наголосив на тому, що знаючи про приписи його служби останніх 3-5 років щодо
неправильності розташування діалізного відділення в лікарні, чому він як керівник,
знаючи таку ситуацію, не спланував це відділення в тому приміщенні, де зараз
знаходиться приватна лабораторія.
ВИСТУПИВ:Бандура Т.М – головний лікар комунального некомерційного медичного
підприємства «Рогатинська центральна районна лікарня», який сказав, що на таку відстань
перенести діалізне відділення не можуть, бо саме під діалізом в підвальному приміщенні
розташовані спеціальні водоочисні споруди. За проведення ремонтних, профілактичних
робіт чи переобладнань відповідають тільки київські спеціалісти, які обслуговують такого
роду мережі. Максимально, що можна зробити, зі слів київських інженерів, це перенести
дане відділення в корпус стаціонару – в одну чи другу сторону. Позволяє і метраж і
потужність обладнання.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню із внесеним доповненням до звернення.
/Проходить процедура голосування/.
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 28 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 17 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік.
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ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який запитав, чи є потреба
доповідати по даному питанню і чи є запитання до доповідача.
/Депутати запевнили, що доповідати немає потреби. Запитань до доповідача не
надходило/.
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» – 28 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 17 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
3. СЛУХАЛИ: Про звіт голови районної державної адміністрації П.С. Білінського
щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку,
бюджету району за 2018 рік, рішень ради із зазначених питань та здійснення
районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень.
ДОПОВІДАВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації. /Звіт
додається/.
ВИСТУПИЛА: Марунчак М.М. – депутат районної ради, яка зауважила, що при звіті
голови районної державної адміністрації доречно було б використовувати символіку
Рогатинського району, а не символіку міста Рогатина.
ВИСТУПИЛА:Дуда Л.В. – депутат районної ради, яка зазначила, що другий рік йде
реформа в освітянській галузі, однак в даному звіті нічого не вказано про створення нової
української школи. Також звернула увагу на недостовірність інформації щодо придбаних
комп’ютерів школами.
ВИСТУПИВ: Трач В.І. – начальник управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації, який проінформував, що отримано 13 комп’ютерів для
спеціалізованих кабінетів: хімії, фізики та біології.
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» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
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4. СЛУХАЛИ: Про звіт щодо виконання програми соціально-економічного та
культурного розвитку району за 2018 рік.
ДОПОВІДАВ:Штогрин В.В. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі та
інфраструктури районної державної адміністрації. /Звіт додається/.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/.
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
5. СЛУХАЛИ: Про програму соціально-економічного та культурного розвитку
району на 2019 рік.
ДОПОВІДАВ: Штогрин В.В. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі та
інфраструктури районної державної адміністрації. /Програма додається/.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/.
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 27 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 18 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
6. СЛУХАЛИ: Про районну програму розвитку малого та середнього
підприємництва в Рогатинському районі на 2019-2020 роки.
ДОПОВІДАВ: Штогрин В.В. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі та
інфраструктури районної державної адміністрації. /Програма додається/.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/.
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
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Результати поіменного голосування:
«За» – 26 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 19 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
7. СЛУХАЛИ: Про звіт головного лікаря комунального некомерційного
підприємства «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» В.М.
Денисюка про діяльність підприємства за 2018 рік.
ДОПОВІДАВ: Денисюк В.М. – головний лікар комунального некомерційного
підприємства «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги». /Звіт
додається/.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д – голова районної ради, який сказав, що ми завжди
стараємось вам допомогти, однак ви маєте нас систематично інформувати про свої
проблеми, які зустрічаються у вашій роботі. Зазначив, що первинна ланка медицини
поступово розвивається, однак є ще багато недоліків, які обговорювались на виїзному
засіданні і над якими потрібно працювати спільно. Засідання профільної комісії
проходило досить жваво. Побували в центрі первинної медико-санітарної допомоги та в
районній центральній лікарні. Мали можливість ознайомитись з роботою сімейних
лікарів. Побачити в яких умовах працюють лікарі. Запрошені були приємно здивовані
покращенням. Звичайно не на постійному місці праці умови добрі створити не можливо. Є
надія, що цього року зможемо отримати кошти на ремонтні роботи приміщення аптеки
№47, де будуть працювати сімейні лікарі в комфортних умовах і надавати якісні медичні
послуги для нашого населення.
ВИСТУПИВ: Білоус І.М. – Вербилівський сільський голова, який поцікавився, скільки
онкохворих знаходиться на даній території і чи можна взнати, які сімейні лікарі там є і яку
кількість людей вони обслуговують.
ВИСТУПИВ:Денисюк В.М. – головний лікар комунального некомерційного
підприємства «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги», який
зазначив, що дану інформацію він надасть.
ВИСТУПИВ: Санагурський І.О.– депутат районної ради, який запитав, чому в Пукові не
будується амбулаторія, а також запропонував списати не робочий автомобіль, який
передали на амбулаторію в с. Данильче.
ВИСТУПИВ:Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який зазначив, що Віктор
Миронович Денисюк немає ніякого відношення до цього об’єкту, доки він не буде зданий
в експлуатацію.
ВИСТУПИВ:Денисюк В.М. – головний лікар комунального некомерційного
підприємства «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги», який
прокоментував дану ситуацію, що під час перебування директора департаменту
будівництва він також задав це питання. Головною причиною є непорядний підрядник,
який взявся за це будівництво. Цього тижня виділено 5 млн. грн. для проведення
подальшого будівництва і певні суми на оснащення. Решта він нічого не може сказати.
ВИСТУПИВ:Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який зауважив, що на його думку
краще оснащувати ті амбулаторії, які є, але це проект державного рівня і так має бути.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/.
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
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Результати поіменного голосування:
«За» – 25 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 20 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
8. СЛУХАЛИ: Про звіт головного лікаря комунального некомерційного медичного
підприємства «Рогатинська центральна районна лікарня» Т.М. Бандури про
діяльність підприємства за 2018 рік.
ДОПОВІДАВ: Бандура Т.М. – головний лікар комунального некомерційного медичного
підприємства «Рогатинська центральна районна лікарня». /Звіт додається/.
ВИСТУПИВ:Пушкар С.Р. – депутат районної ради, який поцікавився, чи планомірно
відбувається скорочення ліжкомісць в районній лікарні. Також зауважив, що із
скороченням ліжкомісць залишаються вільні площі і напевно є можливість знайти
приміщення для зручного розташування гемодіалізного відділення.
ВИСТУПИВ: Бандура Т.М. – головний лікар комунального некомерційного медичного
підприємства «Рогатинська центральна районна лікарня», який сказав, що є приміщення
бухгалтерії та дитячого відділення лікарні. Однак воно потребує ремонту. Приміщення
бухгалтерії має ідеальні умови – є окремий вхід і вихід. Також з бухгалтерії є вихід в
стаціонар – дитяче відділення. В дитячому відділенні має бути в перспективі відділення
реанімації. Однак на його думку, питання стоїть не тому, що ми не даємо пропозицій. Ми
даємо пропозиції. Потрібний 1 млн. грн. для відповідних санітарних умов і відповідних
стандартів цих відділень, а саме: два амбулаторних зали, кабінет для медсестер, лікаря,
роздівалка, обкладання плиткою, заміна електромереж, а також підведення води таке, як
воно має бути. Також зауважив, що в державній субвенції не передбачено кошти на
утримання гемодіалізного відділення.
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації, який сказав, що
основна проблема в тому, що система очистки води знаходиться в підвалі. Обмеженість
території щодо проведення води під діалізом – ось якраз в тому все й розходиться.
ВИСТУПИВ:Пушкар С.Р. – депутат районної ради, який поцікавився, чому не можна
цього зробити.
ВИСТУПИВ: Бандура Т.М. – головний лікар комунального некомерційного медичного
підприємства «Рогатинська центральна районна лікарня», який відповів, що це можна
зробити. Однак, звідки взяти кошти на перенесення гемодіалізного відділення, коли їх не
вистачає на виплату заробітної плати медичним працівникам на повноцінних 10 місяців.
ВИСТУПИВ:Пушкар С.Р. – депутат районної ради, який поцікавився по якій методиці
розрахунку визначається вартість платних медичних послуг, а саме: здача аналізів,
проходження медичного огляду.
ВИСТУПИВ: Бандура Т.М. – головний лікар комунального некомерційного медичного
підприємства «Рогатинська центральна районна лікарня», який проінформував, що в
постанові Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. №559 «Про затвердження переліку
професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим
профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих
медичних книжок» щодо переліку платних послуг, які передбачені в закладах охорони
здоров’я вказано, що обов’язкові медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців або
самого працівника. Сказав, що калькуляція проводиться згідно чинного законодавства.
Порадив закладати кошти в кошториси установ, пов’язаних з проведенням обов’язкових
медичних оглядів своїх працівників. Зазначив для прикладу, що флюорограф не працює, а
робиться ренгенгографія – вона вже змінює ціну калькуляції оплати медичного огляду.
Наголосив на тому, що лікарня закупляє ті ж самі жіночі гінекологічні набори,
ренгенплівку, ті ж реактиви. Автоматично ціни зростають на все медичне устаткування як
і на все решта.
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ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д.– голова районної ради, який зазначив, що на комісії, ним
було запропоновано при можливості районного бюджету, допомогти оплатити проведення
профілактичних медичних оглядів тим людям, які фінансуються з районного бюджету.
Але до цієї категорії не входять медики, педагогічні працівники і інші працівники, які
звертаються до нас з проханням заплатити кошти за профілактичні огляди. Потрібно
близько 3 млн. гривень. Для районного бюджету це не підйомна сума. Наголосив на тому,
що є органи місцевого самоврядування і якщо вони мають можливість і бажання то
можуть допомогти своїм жителям в оплаті за медичні огляди. Сказав, що працівники
дитячих садочків і непедагогічні працівники мають нижчу зарплату і їм треба допомогти.
Навів для прикладу, що на кухні в школі працює працівник і її треба 2 рази в рік пройти
медогляд. На сьогоднішній день згідно калькуляції – для жінки вартість медогляду
становить 437 грн.40 коп., для чоловіка 281 грн. До цієї калькуляції додати калькуляцію
санітарно-епідеміологічної служби – для вчителів -148 грн., для працівників громадського
харчування, в т. ч. кухарів 226 грн. Зауважив, що потрібно розмежувати кому треба дійсно
допомогти.
ВИСТУПИЛА: Марунчак М.М. – депутат районної ради, яка підгадала, що крім оплати
за медогляди слід враховувати і транспортні витрати.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який погодився і сказав, що
зауваження є слушним.
ВИСТУПИВ:Денега Б.М. – начальник Рогатинської міськміжрайонної філії ДУ «ІваноФранківський обласний лабораторний центр МОЗ України», депутат районної ради,
який запропонував надати роз’яснення, чиєю було ініціативою закриття клінічної
лабораторії і для чого це було зроблено.
ВИСТУПИВ: Бандура Т.М. – головний лікар комунального некомерційного медичного
підприємства «Рогатинська центральна районна лікарня», який наголосив на тому, що
вирішили закрити після проведених розрахунків щодо затратності на утримання клінічної
лабораторії за попередні роки. Сказав, вони зверталися до депутатів, що лабораторія в
лікарні знаходиться в катастрофічному стані. Просили півтора млн. грн., щоб поновити
обладнання та закупити нове.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який заперечив та наголосив на
тому, що в обов’язок депутатів районної ради не входить забезпечувати лікарню
медичним обладнанням. Тому запропонував не акцентувати увагу на те, що лікарня
зверталася до депутатського корпусу, а відповідати прямо хто був ініціатором закриття
клінічної лабораторії і чому так сталося.
ВИСТУПИВ: Бандура Т.М. – головний лікар комунального некомерційного медичного
підприємства «Рогатинська центральна районна лікарня», який сказав, що коштів на
закупівлю нового обладнання і для того, щоб проводити нормальні лабораторні
обстеження – в галузі охорони здоров’я, передбачених коштів немає і не буде
передбачено. В 2019 році Національна служба здоров’я України буде заключати договори
на відшкодування лабораторних послуг, ренген обстежень для комунальних та
комерційних медичних підприємств. Щоб заключити договір з Національною службою
здоров’я України треба мати відповідне ліцензоване і сертифіковане обладнання. За
рахунок чого, ми маємо закупити обладнання, якщо ми не маємо коштів. Ми не зможемо
заключити договір. Якість послуг ми не зможемо надати пацієнту. Стоїть питання
консорціуму. Ми надали приміщення в оренду, ми платимо за послугу, яку надає нам
лабораторія і відповідно якщо ті послуги будуть включені у відшкодування НСЗУ то за
них буде нею оплачено. Таким чином, ми знімаємо з себе відповідальність по
ліцензуванню, метрології обладнання, сертифікації і всіх решта питань, які буде
виставляти Національна служба здоров’я України до того чи іншого обладнання.
ВИСТУПИВ:Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації, який зазначив,
що нашою власною лабораторією, ми не могли забезпечити якісне надання тієї послуги,
яка необхідна була населенню. Матеріально-технічна база лабораторії застаріла і
потребувала повної заміни. Цього ми забезпечити не могли. Ми були в таких умовах, що
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нам треба було на ті кошти, які ми можемо мати – забезпечити якісне надання тої послуги.
Той спектр послуг, яку надавала існуюча лабораторія, є суттєво менший, ніж спектр
послуг, які ми за такі кошти отримали в районі.
ВИСТУПИЛА: Зубанська О.С. – депутат районної ради, яка сказала, що треба негайно
вирішувати питання проходження кухарями шкіл профілактичних оглядів, оскільки в них
на даний час він протермінований і державна санітарна служба їх буде шрафувати.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який проінформував, що на
сьогоднішній день немає перевиконання районного бюджету. Запропонував
альтернативну пропозицію – попросити обох керівників з розумінням поставитись до тої
ситуації, дозволити працівникам пройти профілактичні медичні огляди. Сказав, що ми
пообіцяємо при першому надходженні перевиконання до районного бюджету
першочергово зробити проплату за профілактичні огляди. Якщо не буде перевиконання то
потрібно просити органи місцевого самоврядування позичити нам з послідуючим
поверненням цих коштів.
ВИСТУПИВ: Бандура Т.М. – головний лікар комунального некомерційного медичного
підприємства «Рогатинська центральна районна лікарня», який запропонував спочатку
повернути кошти в сумі 202 тисячі грн. за попередній рік.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який зауважив, що лікарні нічого
не повернуть, тому, що 2018 рік завершений без боргів.
ВИСТУПИВ: Бандура Т.М. – головний лікар комунального некомерційного медичного
підприємства «Рогатинська центральна районна лікарня», який не погодився проводити
медогляди без оплати.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який зауважив, що тоді керівники
будуть посилати своїх людей в сусідні райони проходи медичні огляди.
ВИСТУПИВ: Шинкар М.Г. – який проінформував про переговори з новострілецькою та
ходорівською громадами, щоб вони розглянули питання щодо передачі медичної
субвенції на лікування жителів цих територіальних громад Рогатинській лікарні. Сказав,
що вторинний рівень медицини передбачає до 50 тис. населення, тоді коли в
Рогатинському районі є 40 тис. населення. Ми би мали десь шукати пацієнтів, щоб
затягнути субвенції. В районну лікарню слід обов’язково вкладати кошти, бо зрозуміло,
що від критичного фінансового стану, лікарня розвалиться. Що ж стосується проблем
первинного рівня медицини то їх треба виправляти і щоденно про них говорити. Щодо
приватної лабораторії, щоб не було ніяких спекуляцій на цій темі, треба показати кожну
копійку що заробляє приватна структура. Зауважив про те, що якою буде районна лікарня
після 2020 року, залежить не тільки від медичної субвенції але й від нас самих.
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» – 23 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 22 депутати.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
9. СЛУХАЛИ: Про звіт директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний
центр» М.Т. Женчук про діяльність установи. /Звіт додається/.
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ВИСТУПИВ:Санагурський А.О. – депутат районної ради, який запропонував приступити
зразу до запитань та відповідей по даному питанню.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який наголосив на тому, що на базі
інклюзивно-ресурсного центру відбулось виїзне засідання профільної постійної комісії.
Інклюзивно-ресурсний центр на сьогоднішній день працює і надає послуги дітям з
особливими освітніми потребами. Репутація закладу добра. Діти вже отримують
позитивні результати. Треба прикладати всіх зусиль, щоб даний заклад працював ще
краще, бо в цьому є потреба.
ВИСТУПИЛА: Женчук М.Т. – директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний
центр» Рогатинської районної ради Івано-Франківської області, яка зазначила, що
прийшли нові сучасні методики за якими вони будуть працювати та проводити
комплексну оцінку розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Подякувала тим,
хто долучився до створення центру і тим хто зараз допомагає в налагодженні роботи
центру.
ВИСТУПИВ: Санагурський А.О. – депутат районної ради, який попросив
охарактеризувати проблеми даної роботи.
ВИСТУПИЛА: Женчук М.Т. – директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний
центр» Рогатинської районної ради Івано-Франківської області, яка сказала, що з моменту
створення центру минуло 5 місяців – все нове і не знайоме нікому. Починати все з нуля
дійсно важко, але їм допомагають обласні фахівці.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
10. СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який
враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонтів, технічного
переоснащення) об’єктів, що здійснюється із залученням коштів районного бюджету.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/.
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
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Результати поіменного голосування:
«За» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми земельної реформи Рогатинського
району на період до 2020 року, затвердженої рішенням 9 сесії районної ради від
05.01.2012 року № 139-9/2012.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
12. 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: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 23 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 22 депутати.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
13. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс приміщення спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Рогатинського району, яке знаходиться за
адресою: м. Рогатин, вул. Галицька, 40.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/.
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 23 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 22 депутати.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
14. СЛУХАЛИ: Про встановлення надбавки за вислугу років заступнику голови
районної ради О.І. Вовкуну.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який зазначив, що заступник
голови районної ради не буде брати участі в поіменному голосуванні по даному питанню,
оскільки виникає конфлікт інтересів. /Заява додається/.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/.
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 23 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат;
«Не брав участі в голосуванні» – 1 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
15. СЛУХАЛИ: Про перейменування Дичківської філії І-ІІ ступенів опорного
закладу Рогатинська спеціалізована загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів №1 із
поглибленим вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради ІваноФранківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/.
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
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Результати поіменного голосування:
«За» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
16. СЛУХАЛИ: Про перейменування Кліщівнянської філії І-ІІ ступенів опорного
закладу Рогатинська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 із
поглибленим вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради ІваноФранківської області.
ДОПОВІДАВ:
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
17. СЛУХАЛИ: Про перейменування Журівської філії І-ІІ ступенів опорного закладу
Рогатинська спеціалізована загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів №1 із поглибленим
вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради, зазначив, що регламент роботи уже
вичерпався, тому поставив на голосування пропозицію продовжити роботу сесії на 10
хвилин, до розгляду всіх питань порядку денного, за яку депутати проголосували
одноголосно.
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18. СЛУХАЛИ: Про перейменування Вербилівської філії І ступеня опорного закладу
Рогатинська спеціалізована загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів №1 із поглибленим
вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
19. СЛУХАЛИ: Про перейменування Підвинської філії І ступеня опорного закладу
Рогатинська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 із поглибленим
вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
20. СЛУХАЛИ: Про перейменування Рудинської філії І ступеня опорного закладу
Рогатинська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 із поглибленим
вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/.
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
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Результати поіменного голосування:
«За» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
21. СЛУХАЛИ: Про перейменування Зеленівської філії І ступеня опорного закладу
Верхньолипицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради ІваноФранківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
22. СЛУХАЛИ: Про перейменування Лопушнянської філії І ступеня опорного
закладу Верхньолипицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рогатинської
районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
23. СЛУХАЛИ: Про перейменування Малинівської філії І ступеня опорного закладу
Верхньолипицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/.
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
24. СЛУХАЛИ: Про перейменування Світанківської філії І ступеня опорного закладу
Верхньолипицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рогатинської районної ради
Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
25. СЛУХАЛИ: Про перейменування Сарниківської філії І-ІІ ступенів опорного
закладу Верхньолипицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рогатинської
районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
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26. СЛУХАЛИ: Про перейменування Підмихайлівської філії І-ІІ ступенів опорного
закладу Княгиницький навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів Рогатинської
районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
27. СЛУХАЛИ: Про перейменування Григорівської філії І-ІІ ступенів опорного
закладу Княгиницький навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів Рогатинської
районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
28. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Журівську філію І-ІІ ступенів
Рогатинського ліцею №1 Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/.
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
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Результати поіменного голосування:
«За» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
29. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Дичківську філію І-ІІ ступенів
Рогатинського ліцею №1 Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
30. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Вербилівську філію І ступеня
Рогатинського ліцею №1 Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
31. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Підвинську філію І ступеня
Рогатинського ліцею №1 Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/.
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Галушка Г.В. – голова лічильної комісії озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
32. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Рудинську філію І ступеня
Рогатинського ліцею №1 Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
33. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Кліщівнянську філію І-ІІ ступенів
Рогатинського ліцею №1 Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
34. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Світанківську філію І ступеня
Верхньолипицького ліцею Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
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/Проходить процедура голосування/.
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
35. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Зеленівську філію І ступеня
Верхньолипицького ліцею Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
36. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Лопушнянську філію І ступеня
Верхньолипицького ліцею Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
37. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Малинівську філію І ступеня
Верхньолипицького ліцею Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/.
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
38. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Сарниківську філію І-ІІ ступенів
Верхньолипицького ліцею Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
39. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Підмихайлівську філію І-ІІ
ступенів Княгиницького ліцею Рогатинської районної ради Івано-Франківської
області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
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40. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Григорівську філію І-ІІ ступенів
Княгиницького ліцею Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 24 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 21 депутат.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
41. СЛУХАЛИ:Про заяву директора КП «Архітектурно-планувальне бюро».
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 23 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 22 депутати.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
42. СЛУХАЛИ: Про доповнення до рішення 18 сесії районної ради від 26.07.2018 №
412-18/2018 «Про затвердження статуту комунального некомерційного медичного
підприємства «Рогатинська центральна районна лікарня» в новій редакції».
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/.
Галушка Г.В. – голова лічильної комісії озвучила результати поіменного
голосування по даному питанню.
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Результати поіменного голосування:
«За» – 23 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 22 депутати.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
43.СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови районної ради, виданих у
міжсесійний період.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
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» – 23 депутати;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає;
«Відсутні» – 22 депутати.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
ВИСТУПИВ:Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поцікавився, хто з числа
депутатів бажає скористатися правом депутатського звернення, запитання?
/Депутатських звернень не поступило/.
ВИСТУПИВ:Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який проінформував, що питання,
які виносились на 24 сесію районної ради, розглянуті.

Сесія районної ради завершилась виконанням Державного Гімну України «Ще не
вмерла України, і слава і воля…».

Голова районної ради

Протокол оформила
Л.П. Тучинська

Р.Д. Гринишин
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Список депутатів районної ради,
присутніх на засіданні 24 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. Дашавець Р.С.
11. Денега Б.М.
12. Дуда Л.В.
13. Зубанська О.С.
14. Кохман Й.М.
15. Кузик В.Д.
16. Кучмій О.І.
17. Мельник В.Ф.
18. Мигас В.Б.
19. Олексюк К.Ю.
20. Олійник С.Л.
21. Паламар П.М.
22. Пушкар С.Р.
23. Решитняк Р.М.
24. Санагурський А.О.
25. Скарбовський І.Р.
26. Стиславський М.В.
27. Тимків В.І.
28. Трач В.І.
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Список
запрошених та присутніх осіб, на засіданні 24 сесії районної ради
1. Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації.
2. Мороховська О.В. – перший заступник голови районної державної
адміністрації.
3. Могила Б.С. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації.
4. Тринів І.В. – депутат Івано-Франківської обласної ради.
5. Штогрин В.В. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі та
інфраструктури районної державної адміністрації.
6. Рибій О.Я. – начальник відділу культури районної державної адміністрації.
7. Ошитко Р.С. – начальник управління соціального захисту населення районної
державної адміністрації.
8. Конопада О.Б. – директор (редактор) ТзОВ «ГОЛОС ОПІЛЛЯ»-МЕДІА+».
9. Бандура Т.М. – головний лікар комунального закладу «Рогатинська центральна
районна лікарня».
10. Денисюк В.М. – головний лікар КНП «Рогатинський центр первинної медикосанітарної допомоги».
11. Женчук М.Т. – директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»
Рогатинської районної ради Івано-Франківської області.
12. Готра М.М. – директор комунального підприємства «Архітектурно-планувальне
бюро» на 2019 рік.
13. Курей І.Е. – начальник служби експлуатації ЕМ філії АТ «Північна».
14. Денисюк М.О. – Бабухівський сільський голова
15. Білоус І.М. – Вербилівський сільський голова.
16. Гладій К.В. – Воскресинцівський сільський голова.
17. Пасічник Г.М. – Григорівський сільський голова.
18. Марунчак В.Я. – Дегівський сільський голова.
19. Пізьо Є.М. – Дичківський сільський голова.
20. Луцишин Р.М. – Добринівський сільський голова.
21. Петришин Т.П. – Жовчівський сільський голова.
22. Жмуд Л.І. – Заланівський сільський голова.
23. Кривень В.М. – Кліщівнянський сільський голова.
24. Стиславський В.М. – Липівський сільський голова.
25. Огерук Я.М. – Підгородянський сільський голова.
26. Било Л.Й. – Підкамінський сільський голова.
27. Стасишин І. В. - Потіцький сільський голова.
28. Томашівський М.П. – Пуківський сільський голова.
29. Кучмій П.С. – Путятинський сільський голова.
30. Шинкар М. Г. – заступник міського голови.
31. Туз І.Є. – Сарниківський сільський голова.
32. Кулеша М.М. – Світанківський сільський голова.
33. Польовий В.П. – Фразький сільський голова.
34. Клим І.Б. – Черченський сільський голова.
35. Лялька І.П. – в.о.Чесниківського сільського голови.
36. Кліщ С.С. – Юнашківський сільський голова.
37. Іваник М.П. – консультант виконавчого апарату районної ради.
38. Андрейків В.Р. – керівник патронатної служби голови, радник голови районної
ради.
39. Тучинська Л.П. – головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату
районної ради.
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40. Верб’яна У.З. – головний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
41. Огниста М.О. – начальник інформаційно-аналітичного відділу виконавчого
апарату районної ради.
42. Ситків Л.І. – начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради.
43. ТРК «РАЇ».

