Протокол
засідання 4 сесії Рогатинської районної ради
/ сьоме скликання/
від 16.06. 2016 р.
м. Рогатин

Всього: 45 депутатів
Присутні:
на початок роботи сесії - 37 депутатів
Присутні запрошені: 41 чол.
/Списки додаються/

Робоча президія:
Гринишин Р.Д.– голова районної ради, Цимбаліста Н.М. – голова районної державної
адміністрації, Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, Тринів І.В. – депутат ІваноФранківської обласної ради.
Головуючий на сесії Гринишин Р.Д. вніс та поставив на голосування пропозицію про те,
щоб сесію розпочати.
Результати голосування:
«За»- 37 депутатів;
«Проти»- немає;
«Утрималось»- немає.
А також 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 про те, що в ході
підготовки матеріалів до сьогоднішньої сесії по окремих питаннях відбулися засідання
галузевих постійних комісій та 14 червня 2016 року відбулося спільне засідання постійних
комісій районної ради, на якому погоджений порядок денний 4 сесії районної ради та
регламент її роботи.
Головуючий вніс пропозицію прийняти порядок денний, розданий депутатам у
проектах матеріалів, за основу.
Результати голосування:
«За»- 37 депутатів;
«Проти»- немає;
«Утрималось»- немає.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на голосування порядок денний 4
сесії в цілому.
Результати голосування:
«За»- 37 депутатів;
«Проти»- немає;
«Утрималось»- немає.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради запропонував регламент роботи 4 сесії
районної ради, який погоджений на спільному засіданні постійних комісій: роботу сесії
завершити протягом двох з половиною годин роботи без перерви.
Результати голосування:
«За»- 37 депутатів;
«Проти»- немає;
«Утрималось»- немає.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який сказав, що відповідно до
Закону України та внесених змін до регламенту районної ради за кожне прийняте
рішення, крім процедурних питань, проводиться поіменне голосування, тому прошу голову
лічильної комісії Галушку Галину Володимирівну та заступника голови комісії
Антошківа Михайла Дмитровича зайняти робоче місце в залі.
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Далі депутати перейшли до розгляду питань порядку денного сесії.
Порядок денний:
1. Про звіт щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку
району за перший квартал 2016 року.
Доповідає: Штогрин В.В. – начальник управління економічного розвитку і торгівлі та
інфраструктури районної державної адміністрації.
2. Про звіт щодо виконання районного бюджету за перший квартал 2016 року.
Доповідає: Ощипок М.С. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації.
3. Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік.
Доповідає: Ощипок М.С. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації.
4. Про хід виконання районної програми правової освіти населення району на 2012 –
2016 роки, затвердженої рішенням 9 сесії районної ради шостого скликання від
05.01.2012 року № 136-9/2012.
Доповідає: Демчишин С.З. – перший заступник голови районної державної
адміністрації.
5. Про план залучення сил та засобів на гасіння пожеж в Рогатинському районі.
Доповідає: Грабовецький Б.В. – начальник Рогатинського РВ УДСНС в ІваноФранківській області.
6. Про затвердження районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
на 2016-2018 роки.
Доповідає: Маслянко І.М. – головний лікар Рогатинської центральної районної лікарні.
7. Про затвердження комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та
сільських територій Рогатинського району на 2016-2020 роки.
Доповідає: Мельник Б.Ф. – начальник відділу агропромислового розвитку
Рогатинської районної державної адміністрації.
8. Про затвердження розпоряджень голови районної ради, виданих у міжсесійний період.
Доповідає: Гринишин Р.Д. – голова районної ради.
9. Про питання реорганізації загальноосвітніх закладів району.
Доповідає: Трач В.І. – начальник відділу освіти Рогатинської районної державної
адміністрації.
10. Про утворення філій Рогатинської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. № 1.
Доповідає: Трач В.І. – начальник відділу освіти Рогатинської районної державної
адміністрації.
11. Про утворення філії Букачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Доповідає: Трач В.І. – начальник відділу освіти Рогатинської районної державної
адміністрації.
12. Про реорганізацію Дичківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Доповідає: Трач В.І. – начальник відділу освіти Рогатинської районної державної
адміністрації.

3
13. Про підтримку рішення Житомирської районної ради Житомирської області.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
14. Про доповнення до переліку вільних площ нерухомого майна, що належить до спільної
власності територіальних громад сіл, селища, міста району і можуть бути передані в
оренду.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
15. Про застосування електронної системи закупівель за кошти районного бюджету.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
16. Про погодження фізичній особі-підприємцю Іваськевичу С.Я. надання гірничого
відводу на розширення меж піщаного кар’єру для промислової розробки Південної
ділянки Фразького родовища піску.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
17. 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.
18. Про передачу безоплатно, у постійне користування, майна спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста району з метою облаштування квартир
учасникам АТО.
Доповідає: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради.
19. Про передачу безоплатно майна спільної власності територіальних громад сіл, селища,
міста району (транспортних засобів).
Доповідає: Трач В.І. – начальник відділу освіти Рогатинської районної державної
адміністрації.
20. Про внесення змін до районної програми «Культура Опілля» на 2013-2017 роки,
затвердженої рішенням 15 сесії районної ради шостого скликання від 27.12.2012 року.
Доповідає: Пушкар С.Р. – депутат Рогатинської районної ради.
СЛУХАЛИ: Про звіт щодо виконання програми соціально-економічного та культурного
розвитку району за перший квартал 2016 року.
ДОПОВІДАВ: Штогрин В.В. – начальник управління економічного розвитку і торгівлі та
інфраструктури районної державної адміністрації, який сказав про те, що звіт щодо
виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за перший
квартал 2016 року обговорено на засіданні галузевої постійної комісії районної ради,
надана розширена інформація на спільному засіданні постійних комісій районної ради і
звернувся до депутатів про недоцільність доповідати по даному питанню.
Депутати погодились із внесеною пропозицією.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 37 депутатів;
«Проти» – немає;
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«Утрималось» – немає.
«Відсутні» – 8 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про звіт щодо виконання районного бюджету за перший квартал 2016 року.
ДОПОВІДАЛА:
Ощипок
М.С.
–
начальник
фінансового
управління
райдержадміністрації, яка ознайомила депутатів із звітом щодо виконання районного
бюджету за перший квартал 2016 року / додається/.
Змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення не поступило.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 37 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
«Відсутні» – 8 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік.
ДОПОВІДАЛА: Ощипок М.С. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації, яка ознайомила депутатів із змінами до районного бюджету на 2016 рік
/додаються/.
Змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення не поступило.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 36 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
«Відсутні» – 9 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про хід виконання районної програми правової освіти населення району на
2012 – 2016 роки, затвердженої рішенням 9 сесії районної ради шостого скликання від
05.01.2012 року № 136-9/2012.
ДОПОВІДАВ: Демчишин С.З. – перший заступник голови районної державної
адміністрації, який проінформував депутатів про хід виконання районної програми
правової освіти населення району на 2012 – 2016 роки, затвердженої рішенням 9 сесії
районної ради шостого скликання від 05.01.2012 року № 136-9/2012.
Змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення не поступило.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 36 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
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«Відсутні» – 9 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про план залучення сил та засобів на гасіння пожеж в Рогатинському районі.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який вніс пропозицію про
недоцільність доповідати по даному питанню, оскільки воно детально обговорено на
спільному засіданні постійних комісій районної ради.
Депутати погодились із внесеною пропозицією.
Змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення не поступило.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 37 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
«Відсутні» – 8 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про затвердження районної цільової соціальної програми протидії ВІЛінфекції/ СНІДу на 2016-2018 роки.
ДОПОВІДАВ: Маслянко І.М. – головний лікар Рогатинської центральної районної
лікарні, який ознайомив депутатів із районною цільовою соціальною програмою протидії
ВІЛ-інфекції/ СНІДу на 2016-2018 роки /додається/.
ВИСТУПИВ: Кохман Й.М. – депутат районної ради, який поцікавився обсягом
фінансування програми із районного бюджету.
ВИСТУПИВ: Маслянко І.М. – головний лікар Рогатинської центральної районної лікарні,
який сказав, що обсяг фінансування даної програми із районного бюджету складає 171,1
тис. грн.
Змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення не поступило.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 37 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
«Відсутні» – 8 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про затвердження комплексної програми розвитку агропромислового
комплексу та сільських територій Рогатинського району на 2016-2020 роки.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який вніс пропозицію про
недоцільність доповідати про зміст комплексної програми розвитку агропромислового
комплексу та сільських територій Рогатинського району на 2016-2020 роки на пленарному
засіданні 4 сесії, оскільки вона детально обговорена на профільній комісії та спільному
засіданні постійних комісій районної ради.
Депутати погодились із внесеною пропозицією.
Змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення не поступило.
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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/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 37 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
«Відсутні» – 8 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови районної ради, виданих у
міжсесійний період.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який сказав, що дане питання
обговорено на спільному засіданні постійних комісій районної ради та запитав про
доцільність доповідати по даному питанню.
Депутати висловились про недоцільність доповідати по даному питанню.
Змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення не поступило.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 37 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
«Відсутні» – 8 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про питання реорганізації загальноосвітніх закладів району.
ДОПОВІДАВ: Трач В.І. – начальник відділу освіти Рогатинської районної державної
адміністрації, який сказав, що 24.12.2915 р. Верховною Радою України прийнято Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», відповідно до якого з
01.09.2016 року фінансування навчальних закладів, кількість учнів у яких становить
менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції не здійснюється. Таких шкіл у районі є
п’ять, а саме: Дичківська ЗОШ 1-2 ст. (6 учнів), Журівська ЗОШ 1-2 ст. (20 учнів),
Кліщівнянська ЗОШ 1-2 ст. (23 учні), Колоколинська ЗОШ 1-2 ст. (13 учнів), Любшанська
ЗОШ 1-2 ст. ( 19 учнів). Він запропонував районній раді, як засновнику, розглянути
питання утримання цих шкіл або прийняти рішення про їх реорганізацію. Він також
ознайомив присутніх із проектом звернення по цьому питанню до Верховної Ради
України, Президента та Прем’єр-міністра.
ВИСТУПИЛА: Марунчак М.М. – депутат районної ради, яка висловилась за те, щоб у
зверненні конкретно вказати кількість реорганізованих шкіл у районі та вивільнених після
цього працівників.
ВИСТУПИВ: Трач В.І. – начальник відділу освіти Рогатинської районної державної
адміністрації, який сказав, що у зверненні недоцільно конкретизовувати цифри, оскільки
кількість реорганізованих шкіл буде остаточно відомо лише на 01.09.2016 рік.
Інших змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення та звернення не
поступило.
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/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 36 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – 1 депутат.
«Відсутні» – 8 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який сказав про те, що
завершується відведений регламентом час для роботи сесії і запропонував продовжити
роботу сесії до завершення всіх питань порядку денного 4 сесії та поставив дану
пропозицію на голосування.
Результати голосування:
«За»- 36 депутатів;
«Проти»- немає;
«Утрималось»- немає.
СЛУХАЛИ: Про утворення філій Рогатинської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. № 1.
ДОПОВІДАВ: Трач В.І. – начальник відділу освіти Рогатинської районної державної
адміністрації, який ознайомив депутатів із проектом рішення по цьому питанню.
Змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення не поступило.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 37 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
«Відсутні» – 8 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про утворення філії Букачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
ДОПОВІДАВ: Трач В.І. – начальник відділу освіти Рогатинської районної державної
адміністрації, який ознайомив депутатів із проектом рішення по цьому питанню.
Змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення не поступило.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 35 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
«Відсутні» – 10 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Дичківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.
ДОПОВІДАВ: Трач В.І. – начальник відділу освіти Рогатинської районної державної
адміністрації, який проінформував депутатів про те, що Дичківській сільській раді,
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громаді було запропоновано розглянути питання про реорганізацію Дичківської ЗОШ 1-2
ст. у Дичківську ЗОШ 1 ступеня, оскільки там навчається менше ніж 25 учнів і відповідно
до прийнятого Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України», з 01.09.2016 року фінансування таких навчальних закладів з державного
бюджету не буде. Такий лист відділу освіти РДА був розглянутий 05.06.2016 р. на сесії
Дичківської сільської ради. Депутати не дали дозволу на реорганізацію Дичківської ЗОШ
1-2 ступенів у 1 ступінь. Потім відділом освіти РДА було запропоновано депутатам
Дичківської сільської ради реорганізувати Дичківську ЗОШ 1-2 ступенів у Дичківську
філію 1-2 ступенів Рогатинської спеціалізованої ЗОШ 1-3 ступенів № 1 з поглибленим
вивчення іноземної мови. Проте, через відсутність кворуму, це питання не було
розглянуте на сесії сільської ради.
ВИСТУПИВ: Задерецький І.М. – директор Дичківської ЗОШ 1-2 ступенів, який сказав,
що у школі на сьогодні навчається 6 учнів, на 01.09.2016 року їх буде не більше 9.
Депутати Дичківської сільської ради висловились щодо пошуку інших джерел
фінансування школи, проте інвесторів, які б погодились виділити кошти на сьогодні
немає. Крім того таке фінансування законом не передбачене. Тому він підтримав
пропозицію Трача В.І. - начальника відділу освіти Рогатинської районної державної
адміністрації щодо реорганізації Дичківської ЗОШ 1-2 ступенів у Дичківську філію 1-2
ступенів Рогатинської спеціалізованої ЗОШ 1-3 ступенів № 1 з поглибленим вивчення
іноземної мови.
ВИСТУПИВ: Пізьо Є.М. – сільський голова села Дички, який сказав, що депутати
05.06.2016 року не дали дозволу на реорганізацію Дичківської ЗОШ 1-2 ступенів у
Дичківську ЗОШ 1 ступеня та висловились за пошук інших джерел фінансування школи,
направили листи до підприємців, що працюють на території сільської ради. Пропозиція
відділу освіти РДА щодо реорганізації Дичківської ЗОШ 1-2 ступенів у Дичківську філію
1-2 ступенів Рогатинської спеціалізованої ЗОШ 1-3 ступенів № 1 з поглибленим вивчення
іноземної мови не була розглянута на сесії сільської ради через відсутність кворуму.
ВИСТУПИВ: Кохман Й.М. – депутат районної ради, який поцікавився долею вчителів та
учнів якщо Дичківську ЗОШ 1-2 ступенів реорганізують у Дичківську філію 1-2 ступенів
Рогатинської спеціалізованої ЗОШ 1-3 ступенів № 1 з поглибленим вивчення іноземної
мови.
ВИСТУПИВ: Трач В.І. – начальник відділу освіти Рогатинської районної державної
адміністрації, який сказав, що після створення філії все залишається без змін, лише
заробітна плата директора буде меншою.
ВИСТУПИЛА: Марунчак М.М. – депутат районної ради, яка зауважила, що ця проблема
виникла не сьогодні і над її вирішенням слід було працювати одразу після прийняття
відповідного закону. Також звернула увагу на недопустимість торгів навколо
фінансування школи місцевими підприємцями та звернулася до Цимбалістої Н.М. –
голови РДА, висловитись з приводу даної проблеми.
ВИСТУПИЛИ: Ящук І.М., Решитняк Р.М., Пушкар Р.С.- депутати районної ради, які
запропонували перенести розгляд даного питання на наступне пленарне засідання 4 сесії,
після додаткового обговорення його громадою та сесією сільської ради. Але потім, в ході
обговорення цього питання, депутати свою пропозицію зняли.
ВИСТУПИЛИ: Скарбовський І.Р., Кузик В.Д.- депутати районної ради, які висловились
за реорганізацію Дичківської ЗОШ 1-2 ступенів у Дичківську філію 1-2 ступенів
Рогатинської спеціалізованої ЗОШ 1-3 ступенів № 1 з поглибленим вивчення іноземної
мови та запропонували рішення по цьому питанню приймати на сьогоднішній сесії.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який запропонував зняти з порядку
денного питання: «Про реорганізацію Дичківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів».
Результати голосування:
«За»- 35 депутатів;
«Проти»- немає;
«Утрималось»- 1 депутат.
«Відсутні» – 9 депутатів.
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ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який запропонував внести до
порядку денного питання « Про реорганізацію Дичківської загальноосвітньої школи 1-2
ступенів у Дичківську філію 1-2 ступенів Рогатинської спеціалізованої ЗОШ 1-3 ступенів
№ 1 з поглибленим вивчення іноземної мови».
Результати голосування:
«За»- 33 депутати;
«Проти»- немає;
«Утрималось»- 1 депутат.
«Відсутні» – 11 депутатів.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який ознайомив депутатів із
проектом рішення по цьому питанню.
ВИСТУПИВ: Решитняк Р.М. – депутат районної ради, який запропонував констатуючу
частину проекту рішення доповнити словами: «…заслухавши та обговоривши інформацію
сільського голови Є.М. Пізьо, директора Дичківської ЗОШ І-ІІ ступенів І.М. Задерецького,
враховуючи виступи депутатів районної ради і те, що з 1 вересня 2016 року фінансування
загальноосвітніх навчальних закладів (крім закладів початкової школи) кількість учнів у
яких становить менше 25 осіб за рахунок освітньої субвенції не здійснюється…»
Інших змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення не поступило.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за
основу і в цілому проект рішення по даному питанню із доповненням Решитняка Р.М. –
депутата районної ради.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 35 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
«Відсутні» – 10 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про підтримку рішення Житомирської районної ради Житомирської області.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який ознайомив депутатів
із проектом рішення та зверненням депутатів районної ради щодо виділення коштів з
державного бюджету на відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій
громадян.
Змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення не поступило.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 31 депутат;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
«Відсутні» – 14 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про доповнення до переліку вільних площ нерухомого майна, що належить
до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району і можуть бути
передані в оренду.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який ознайомив депутатів
із проектом рішення по даному питанню.
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Змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення не поступило.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 31 депутат;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – 1 депутат;
«Відсутні» – 13 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про застосування електронної системи закупівель за кошти районного
бюджету.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який ознайомив депутатів
із проектом рішення по даному питанню.
Змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення не поступило.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 30 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
«Відсутні» – 15 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про погодження фізичній особі-підприємцю Іваськевичу С.Я. надання
гірничого відводу на розширення меж піщаного кар’єру для промислової розробки
Південної ділянки Фразького родовища піску.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який ознайомив депутатів
із проектом рішення по цьому питанню.
Змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення не поступило.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 30 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
«Відсутні» – 15 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Рогатинській центральній районній лікарні на
передачу в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад
сіл, селища, міста району.
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ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який ознайомив депутатів
із проектом рішення по цьому питанню.
Змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення не поступило.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 30 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
«Відсутні» – 15 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про передачу безоплатно, у постійне користування, майна спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста району з метою облаштування квартир
учасникам АТО.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який ознайомив депутатів
із проектом рішення по цьому питанню.
Змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення не поступило.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 30 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
«Відсутні» – 15 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про передачу безоплатно майна спільної власності територіальних громад
сіл, селища, міста району (транспортних засобів).
ДОПОВІДАВ: Трач В.І. – начальник відділу освіти Рогатинської районної державної
адміністрації, який ознайомив депутатів із проектом рішення по цьому питанню.
Змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення не поступило.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/Проходить процедура голосування/
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – голова лічильної комісії, яка озвучила результати
поіменного голосування по даному питанню.
Результати поіменного голосування:
«За» – 29 депутатів;
«Проти» – немає;
«Утрималось» – немає.
«Відсутні» – 16 депутатів.
Рішення та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районної програми «Культура Опілля» на 2013-2017
роки, затвердженої рішенням 15 сесії районної ради шостого скликання від 27.12.2012
року.
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ДОПОВІДАВ: Пушкар С.Р. – депутат Рогатинської районної ради, який детально
ознайомив депутатів із змінам до районної програми «Культура Опілля» на 2013-2017
роки, затвердженої рішенням 15 сесії районної ради шостого скликання від 27.12.2012
року.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який ознайомив депутатів із
проектом рішення по даному питанню.
Змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення не поступило.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/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 та результати поіменного голосування додаються.
СЛУХАЛИ: Про депутатський запит Кузика В.Д.
ДОПОВІДАВ: Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, який ознайомив депутатів
із депутатським запитом Кузика В.Д. щодо виділення коштів для виготовлення технічної
документації по газифікації приміщення Княгиницької лікарської амбулаторії та проектом
рішення по цьому питанню.
Змін, пропозицій та зауважень до проекту рішення не поступило.
Гринишин Р.Д. – голова районної ради поставив на поіменне голосування за основу
і в цілому проект рішення по даному питанню.
/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 та результати поіменного голосування додаються.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який сказав, що питання, які
виносились на 4 сесію районної ради, розглянуті і запитав чи бажає хтось із депутатів
скористатися правом депутатського запиту, звернення, запитання.
ВИСТУПИВ: Санагурський А.О. – депутат районної ради, який поцікавився куди будуть
спрямовані кошти від перевиконання районного бюджету за перший квартал 2016 року.
ВИСТУПИЛА: Ощипок М.С. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації, яка сказала, що у першому кварталі виконання районного бюджету по
доходах загального і спеціального фондів складає 103,3%. Сума коштів від перевиконання
районного бюджету буде спрямована на погашення існуючої заборгованості по заробітній
платі.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який проінформував депутатів про
лист ВП «Ходорівська дистанція колії» щодо зменшення ставок земельного податку для
залізниці по окремих сільських радах нашого району та прохання виступити з цього
питання на сесії. Проте нікого з представників підприємства на сесії вже не було.
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ВИСТУПИЛА: Капелюх О.М. – жителька села Григорів, яка звернулася із проханням до
присутніх про надання матеріальної допомоги для проведення газифікації приватного
будинку.
ВИСТУПИЛА: Дзюбата Л.В. – директор Територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Рогатинського району Івано-Франківської
області, яка сказала, що у центрі соціального обслуговування проживає 25 осіб. В даний
час тут проводиться ремонт даху. У зв’язку із трагічними подіями у подібному закладі в
Київській області керівництвом поставлена вимога про заміну пічного опалення на
локально-водяне, вартість якого близько 300 тис. грн. Вона звернулася до районної ради,
районної державної адміністрації з проханням про виділення необхідних коштів для
виконання цих робіт.
ВИСТУПИЛА: Цимбаліста Н.М. – голова районної державної адміністрації, яка
подякувала депутатам за плідну співпраці з районною державною адміністрацією у
вирішенні проблемних питань у районі. Це в тому числі стосується і вирішення питання
реорганізації загальноосвітніх закладів району. На зауваження депутата районної ради
Марунчак М.М. вона сказала, що підтримує пропозицію щодо реорганізації Дичківської
ЗОШ 1-2 ступенів у Дичківську філію 1-2 ступенів Рогатинської спеціалізованої ЗОШ 1-3
ступенів № 1 з поглибленим вивчення іноземної мови. На звернення Дзюбатої Л.В. директора Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Рогатинського району Івано-Франківської області щодо заміни пічного опалення
на локально-водяне, то такі кошти при можливості будуть виділені.
Сесія районної ради завершилась виконанням Державного Гімну України.

Голова районної ради
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