ПРОТОКОЛ № 6
засідання президії Рогатинської районної ради
VІІ скликання
від 02.11.2018 р.
м. Рогатин

Всього членів президії – 12 чол.
Присутні на засіданні – 8 чол.
/список додається/
Взяли участь у засіданні:
Білінський П.С. – голова районної
державної адміністрації;
Іваник М.П. – заступник керівника
виконавчого апарату районної ради;
Скробач Л.І. – завідуюча
комунальним підприємством
«Центральна районна аптека № 47»;
Гах Н.Д. – головний бухгалтер
комунального підприємства
«Центральна районна аптека № 47»;
Верб’яна У.З. – головний спеціаліст
інформаційно-аналітичного відділу
виконавчого апарату районної ради;
Данилюк О.Г. – кореспондент ТРК
«РАІ»
Гусак І.В. – оператор ТРК «РАІ».
Порядок денний:
1. Про припинення діяльності комунального підприємства «Центральна
районна аптека № 47» шляхом ліквідації.
Доповідають: Гринишин Р.Д. – голова районної ради;
Скробач Л.І. – завідуюча комунальним підприємством
«Центральна районна аптека № 47».
2. Про заяву депутата районної ради Л.В. Дуди.
Доповідає: Дуда Л.В. – депутат районної ради.
1. СЛУХАЛИ: Про припинення діяльності комунального підприємства
«Центральна районна аптека № 47» шляхом ліквідації.
ДОПОВІДАВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який сказав, що
комунальне підприємство «Центральна районна аптека № 47» на сьогоднішній
день в досить складному фінансовому становищі. Повідомив присутнім, що він
особисто на протязі двох останніх місяців займався питанням збереження та
подальшої роботи комунального підприємства «Центральна районна аптека
№ 47», тісно співпрацював з двома найпотужнішими фармацевтичними
фірмами, які діють на території нашого регіону, разом з якими були розглянуті
різні шляхи співпраці з Аптекою. Зазначив, що переговори щодо цього питання
тривали досить довгий період часу, проте в кінцевому результаті обидві мережі
аптек відмовили у співпраці. Також наголосив на тому, що у відповідності до
статуту комунального підприємства «Центральна районна аптека № 47»,
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затвердженого рішенням дев’ятої сесії районної ради V скликання, Рогатинська
районна рада не здійснює юридичного, фінансового чи господарського
контролю за діяльністю комунального підприємства. Зазначив, що оскільки
підприємство є окремою юридичною структурою, то всі питання стосовно
результатів його діяльності будуть вирішуватись виключно керівником Аптеки.
ДОПОВІДАЛА: Скробач Л.І. – завідуюча комунальним підприємством
«Центральна районна аптека № 47», яка сказала, що справді комунальне
підприємство протягом останніх півтори роки було у стані збитковості – аптека
працювала, заробітня плата виплачувалась, користувались банківським
кредитом, проте, в результаті, кожного місяця комунальне підприємство несло
збитки. Зважаючи на це, було прийняте рішення власними силами намагатись
вийти із стану збитковості. Повідомила, що за цей період із 20-ти працюючих
на сьогоднішній день залишилось 7, ще двоє у декретній відпустці, проте це не
дало результату. Також сказала, що оскільки умови праці в приміщенні Аптеки
є неналежними (немає системи опалення), а вона є інвалідом 2 групи, тож нею
було прийнято рішення звільнитись із посади завідуючої комунальним
підприємством. Повідомила, що ще 6 серпня 2018 року нею було написано
заяву на звільнення, проте до сьогоднішнього дня вона є незадоволеною. Також
довела до відома присутніх, що товар зданий назад фармацевтичним фірмам, а
в жовтні працівники Аптека вже не виходили на роботу.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поцікавився у
керівника комунального підприємства, чи бачить вона якісь шляхи виходу із
даної ситуації?
ВИСТУПИЛА: Скробач Л.І. – завідуюча комунальним підприємством
«Центральна районна аптека № 47», яка сказала, бачить лише один вихід –
виділити кошти по прийнятій районною радою Програмі підтримки
комунального підприємства «Центральна районна аптека № 47» на 2018-2020
роки, адже для повноцінної її роботи є все: ліцензії, програмне забезпечення,
оснащення тощо. Також наголосила на тому, що КП «ЦРА № 47» є єдиною
аптекою в районі, яка має ліцензію на обіг наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів. Сказала, що Аптека зможе подальше функціонувати
лише при тісній співпраці з Центральною районною лікарнею та при фінансовій
допомозі районної влади.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який сказав, що
дійсно районною радою було прийнято Програму підтримки комунального
підприємства «Центральна районна аптека № 47», проте вона, як і більшість
районних програм, не підкріплена фінансово. Наголосив на тому, що зі своєї
сторони, він використав всі можливості щодо стабілізації ситуації в
комунальному підприємстві, проте на сьогодні він бачить лише один шлях –
ліквідацію комунального підприємства «Центральна районна аптека № 47».
ВИСТУПИЛА: Бойчак О.М. – депутат районної ради, яка поцікавилась
яким чином будуть забезпечуватись наркотичними засобами важкохворі
жителі району, які не лікуються стаціонарно чи амбулаторно в медичних
закладах?
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ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який сказав, що
необхідно звертатись із просьбами до власників аптек, що діють на території
району, із рекомендацією стосовно виготовлення ліцензії на обіг наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
ВИСТУПИЛИ: Бойчак О.М., Вовкун О.І., Денега Б.М., Гах Н.Д.
РІШЕННЯ ПРЕЗИДІЇ:
1. Винести на розгляд чергової сесії районної ради питання «Про
припинення діяльності комунального підприємства «Центральна районна
аптека № 47» шляхом ліквідації».
Результати голосування:
«За» - 6 чол.;
«Проти» - 0 деп.;
«Утримались» - 2 деп.
Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ: Про заяву депутата районної ради Л.В. Дуди.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який сказав, що
01.11.2018 р. у виконавчий апарат районної ради поступила заява депутата
районної ради Л.В. Дуди щодо її звільнення з посади начальника відділу освіти
районної державної адміністрації, чому передував політичний тиск.
ДОПОВІДАЛА: Дуда Л.В. – депутат районної ради, яка повідомила, що
вона як депутат районної ради дійсно звернулась із заявою щодо незаконного її
звільнення із посади начальника відділу освіти районної державної
адміністрації. Наголосила, що її звільнення було здійснено з порушенням
чинного трудового законодавства та на підставі незаконних дій дисциплінарної
комісії районної державної адміністрації. Повідомила, що 29 жовтня 2018 року
її було викликано в районну державну адміністрацію на нібито нараду, де їй
було вже повідомлено, що засідає дисциплінарна комісія щодо розгляду
порушень у її роботі. Зазначила, що на жоден документ, яким апелювала
комісія, вона не змогла підготувати відповіді чи пояснення, оскільки її про це
попередньо не повідомляли. Як результат, в ході засідання членами комісії було
сказано, що в роботі Дуди Л.В. немає порушень, і підстав накладення їй догани
немає. Питання щодо звільнення її із займаної посади взагалі не розглядалось.
Повідомла, що в той день комісія її не повідомила про прийняте рішення, проте
їй відомо, що після завершення засідання, члени дисциплінарної комісії знову
повернулись на роботу в неробочий час і засідали не одну годину. Сказала, що
на наступний день її викликали в районну державну адміністрацію, де
повідомили, що відповідно до рішення дисциплінарної комісії, її 29.10.2018
року було звільнено із займаної посади начальника відділу освіти районної
державної адміністрації. Також повідомила, що вона буде звертатись у суд по
питанні її неправомірного звільнення та відшкодування їй моральної шкоди.
Наголосила на тому, що після голосування на останній сесії районної ради, де
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пропонувалось внести зміни до бюджетних призначень районного бюджету
шляхом передачі коштів від одного головного розпорядника до іншого, що
вона як керівник відділу освіти вважала неправильним, голова
райдержадміністрації висловився щодо небажання працювати з нею та сказав
написати заяву на звільнення.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поцікавився у
Дуди Л.В. чи вона вбачає політичну складову у своєму звільненні?
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – депутат районної ради, яка повідомила, що
справді, при спільній розмові з головами районної державної адміністрації та
районної ради їй, як безпартійному депутату, проте висунутою на минулих
виборах від політичної сили «Громадянська позиція», головою районної
державної адміністрації Білінським П.С. було запропоновано вступити до
Блоку Петра Порошенка «Солідарність». Зазначила, що в той момент вона
відповіла, що дане питання не на часі, що такі рішення треба добре обдумати.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який запитав у
Дуди Л.В., який варіант їй був запропонований за умови вступу до Блоку Петра
Порошенка «Солідарність»?
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – депутат районної ради, яка сказала, що їй
запропонували, при вступі до вищезазначеної політичної партії, переведення
керівником одного із закладів освіти району та зазначила, що такі пропозиції їй
поступали неодноразово.
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації,
який висказав своє нерозуміння щодо питання, яке сьогодні розглядається на
засіданні президії. Зазначив, що риторика Дуди Л.В. йому давно відома, а те,
що він буцімто заставляв вступити її в партію – може покласти руку на Біблію і
сказати, що він не заставляв її ні до чого. Повідомив, що бажання щодо вступу
до партії вона виявила сама, це найперше з чого почалась ця вся розмова.
Зауважив, що в нього є стенограми засідань всіх колегій, нарад, комісій і є
зібраного дуже багато фактів про те, що вона систематично не виконувала
покладені на неї завдання. Поцікавився чому не виносилось на розгляд президії
районної ради питання застосування примусового доставлення до суду Дуди
Л.В. як порушення етики державного службовця, чому не обговорювалось
питання розтрати сотень тисяч гривень начальником відділу освіти, у
відповідності до акту Держаудитслужби, що нанесло громаді району та
районному бюджету матеріальних збитків, чому не виносилось питання
внесення неправдивих даних в «Інформаційну систему управління освітою», що
тягне за собою видачу дітям недійсних сертифікатів про освіту, чому не
розглядалось питання зриву опалювального сезону в закладах освіти району?
Також наголосив, що у відповідності до Конституції України, Закону України
«Про місцеве самоврядування» до повноважень та компетенції районної ради
входить вирішення питань виключно місцевого значення, а проходження
державної служби державним службовцем не входить до компетенції районної
ради, для цього є відповідні органи, які наділені відповідними повноваженнями.
Наголосив на тому, що депутатський корпус втягують у неправомірні дії,
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перевищення повноважень. Сказав, що тут не місце і не час надавати якісь
пояснення, для цього є компетентні органи, які повинні цим займатись.
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – депутат районної ради, яка сказала, що
надала роз’яснення щодо примусового доставлення її до суду. Так, в 2016 році
вона виконувала обов’язки начальника відділу освіти і справді в суді
розглядалась справа Жирика В.Д., якого звільнив по статті ще попередній
керівника освіти і саме з Трачем В.І. в цього громадянина були суди. Дійсно,
після звільнення Трача В.І. була написана заява до відділу освіти, проте вона не
була ознайомлена із жодними документами чи судовими рішеннями, які
стосувались питання звільнення чи поновлення на роботі Жирика В.Д. І
справді, коли вже не було керівника, у відділ освіти приходили листи, проте
вона не була до них причетна і, може, не знаючи певних судових законів вона
не пішла на суд. Ці питання були не до неї, як до особистості. Коли до неї
звернувся представник поліції і надав відповідні роз’яснення, то вона без
проблем з’явилась на наступне судове засіданні по даній справі.
Відносно вчинення нею розтрат – дійсно відповідно до актів ревізії були
певні порушення які стосуються фінансової сторони діяльності галузі освіти. В
той же час, на всіх причетних до цього: неї і бухгалтерів відділу освіти були
накладені штрафи в розмірі 240 грн. З ініціативи голови районної державної
адміністрації, даний акт був повторно надісланий в усі правоохоронні органи
для повторної перевірки. Після здійснення перевірки було відкрите досудове
кримінальне провадження, проте порушень не було виявлено, і на сьогоднішній
день провадження закрито.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який запитав Дуди
Л.В., чи підтверджено розтрати в сотні тисяч гривень, про які говорить голова
районної державної адміністрації?
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – депутат районної ради, яка сказала, що дані
факти не підтверджені.
Відносно опалювального сезону в цьому році – робота по цьому питанні
почалась ще в квітні, було складено перелік заходів та їх фінансування. Дійсно,
у 4-х школах району, станом на 19 жовтня, не розпочався опалювальний період,
проте це не в повній мірі залежало від неї, адже газове управління надало їй
перелік днів, в які вони виїжджають по своєму графіку на певні території і
включають опалення. На сьогоднішній день, в неї є підтверджуючий лист від
газового управління про те, що всі школи району опалюються.
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації,
який сказав, що розслідування по питанні початку опалювального періоду в
окремих навчальних закладах району було через звернення на «Гарячу лінію», а
також наголосив на тому, що у Дуди Л.В. було достатньо часу для вирішення
даних питань, адже в райдержадміністрації так встановлено: кінець
опалювального періоду – початок нового. Звернувся до Дуди Л.В., що якщо
вона вважає, що укладаючи та підписуючи договори з компаніями, платячи їм
кошти з податку на додану вартість, а фірми з ПДВ в принципі не працюють,
що нанесло районному бюджету збиток в розмірі 340 тис.грн. – це є її позиція, а
його позиція і бачення зовсім інші.
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ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який сказав, що на
сьогоднішньому засіданні депутати на будуть вникати у ті питання, які їх не
стосуються і жодним чином не буде аналізуватись прийняте
райдержадміністрацією рішення щодо звільнення Дуди Л.В. Проте, наголосив
на тому, що районна рада є політичним органом, і на засіданні буде
обговорюватись інше питання – на скільки морально чи аморально голові
районної державної адміністрації пропонувати діючому депутату районної ради
від іншої політичної сили вступати до Блоку Петра Порошенка «Солідарність».
Будучи присутнім на вищезазначеній зустрічі, він повністю підтверджує слова
депутата про те, що головою райдержадміністрації особисто було
запропоновано Дуді Л.В. писати заяву про вступ у Блок Петра Порошенка
«Солідарність» і ним особисто було сказано, що якщо нею дана заява не буде
написана, то вона піде із займаної посади. Зазначив, що керівнику виконавчої
гілки влади аморально звертатись до депутата із такими пропозиціями, це, на
його думку, пряме застосування адміністративного ресурсу.
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації,
який звернувся до Гринишина Р.Д. із тим, що він вводить людей в оману, тому
що такої риторики щодо насильницького вступу у партію Дуди Л.В. не було і
це є вибір кожного яку партію він має підтримувати.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який запитав у
Білінського П.С. чи такої розмови не було?
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації,
який сказав, що розмови щодо насильницького вступу і погроз щодо звільнення
Дуди Л.В. із займаної посади не було.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який запитав у
Білінського П.С. а якого саме змісту була розмова?
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації,
який відповів, що Дуда Л.В. сама виявляла бажання щодо вступу у партію.
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – депутат районної ради, яка поцікавились у
Білінського П.С. коли саме була така розмова?
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації,
який сказав, що така ромова була на початку березня.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який запропонував
Білінському П.С. просто сказати чи така розмова була в його кабінеті?
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації,
який сказав, що в кабінеті голови районної ради вони обговорювали багато
питань, і в тому числі виявлене Дудою Л.В. бажання щодо вступу у партію,
проте ультимативних форм ніяких не було, про що нею було сказано раніше.
Також сказав, що він, займаючи політичну посаду, має повне право на
обговорення таких речей, на відміну від районної ради, яка не є політичним
органом, а органом місцевого самоврядування, який мав би дистанціюватися
від політики і вирішувати питання місцевого значення.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який нагадав
Білінському П.С., що депутати районної ради обираються за партійними
поданнями, самостійно кандидат у депутати не може бути зареєстрований у
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ЦВК. Запропонував голові районної державної адміністрації не вводити
присутніх в оману. Наголосив на тому, що районна рада робить свою роботу, в
роботу райдержадміністрації втручатись не хоче, проте не дозволить щоб під
політичним та адміністративним тиском виконавча гілка влади заставляла
депутатів вчиняти ті інші дії.
Також звернувся до Білінського П.С. чи відому йому, що у відповідності
до частини 3 статті 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,
депутат місцевої ради може бути звільнений з роботи з ініціативи власника
або уповноваженого ним органу від займаної посади,
виключений
з
навчального
закладу
за умови його попередження
в
порядку,
встановленому законом. Про таке попередження відповідний власник або
уповноважений ним орган письмово повідомляє не менш ніж за 15 днів
відповідну місцеву раду.
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації,
який сказав, що йому це відомо.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який запитав
голову райдержадміністрації чи хтось із його працівників повідомив районну
раду про звільнення Дуди Л.В.?
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації,
який сказав, що не готовий в даний час відповісти на це питання.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який заявив, що
жодного документи чи копії рішення у районну раду на поступало.
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації,
який сказав, що якщо апарат райдержадміністрації цього не здійснив, то він
проведе службове розслідування.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який сказав, що у
випадку якщо навіть таке повідомлення було б надіслано, це швидше всього не
змінило б ситуацію, адже Білінському П.С., як керівнику виконавчої гілки
влади в районі, самому вирішувати і регулювати роботу адміністрації і кому, як
не йому знати як працюють його підлеглі і йому вирішувати їхню долю в плані
професіоналізму. Ще раз наголосив, що на сьогоднішньому засіданні ніхто не
має за мету втручатись в роботу райдержадміністрації, сьогодні аналізується
політична складова – чи має право голова райдержадміністрації таким
способом впливати на політичне бачення депутата районної ради, який обраний
громадою Рогатиснького району, для того, щоб захищати права громади
Рогатинщини? Заявив, що було порушено все, що стосується питання
політичного тиску.
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації,
який сказав, що заяви голови районної ради є безпідставними.
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – депутат районної ради, яка сказала про
психологічний тиск зі сторони Білінського П.С.
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації,
який сказав, що Дуда Л.В. повинна була виконувати свої службові обов’язки, а
вона займалась тихим саботажем чим підривала довіру до державної служби.
Сказав, що вона постійно не виконувала завдання, повідомив, що з певного
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етапу їй надавались лише протокольні доручення, що можна прослідкувати в
райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – депутат районної ради, яка висловилась
щодо психологічного тиску на неї, адже голова райдержадміністрації
неодноразово телефонував до неї із питанням чи вона вже подумала про
звільнення?
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації,
який сказав, що ця ситуація вже просто втратила логічний зміст і вона це
прекрасно розуміє. Також сказав, що візьме роздруківку з телефонної мережі та
запевнив, що там жодної розмови щодо писання Дудою Л.В. заяви на
звільнення немає.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який запропонував
присутнім членам президії висловитись по питанні політичного та
адміністративного тиску на депутата районної ради Дуди Л.В.
ВИСТУПИВ: Трач В.І. – депутат районної ради, який поцікавився чому
не засідала президія два роки назад, коли попереднього начальника відділу
освіти виганяли з роботи по політичній складовій, саме за діяльність його як
депутата районної ради?
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поцікавився
чи він звертався до президії?
ВИСТУПИВ: Трач В.І. – депутат районної ради, який сказав, що не
писав.
Також сказав, що ці «війни» в Рогатинському районі без потреби, адже
Дуда Л.В. написала заяву в суд, який визначить правомірність тих чи інших дій.
Наголосив на тому, що потрібно доводити політичну складову, а не
правомірність чи не правомірність чиїхось дій. Також висловив своє не
розуміння, чому це питання повинно розглядатись на спільному засіданні
постійних комісій?
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який ще раз
наголосив на тому, що від депутата районної ради Трача В.І. не було жодних
заяв щодо його звільнення. Також повідомив, що його обов’язок, як голови
районної ради, реагувати на всі звернення депутатів. Закликав усіх бути
чесними і справедливими.
ВИСТУПИВ: Денега Б.М. – депутат районної ради, який поцікавився у
Дуди Л.В. чи вона вбачає політичну складову у цій ситуації?
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – депутат районної ради, яка відповіла, що
частково вважає.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який попросив
конкретизувати, якщо частково, то в чому саме?
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – депутат районної ради, яка сказала, що
попередніми всіма розмовами та неодноразовими викликами в кабінет голови
райдержадміністрації.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який сказав, що це
не конкретика: або був, на її думку, тиск, і вона звернулась до президії, або не
був.
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ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – депутат районної ради, яка сказала, що був,
але вона не говорила, що вона вступить у партію, а казала, що подумає, адже не
всі керівники структурних підрозділів райдержадміністрації є членами Блоку
Петра Порошенка «Солідарність».
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – депутат районної ради, яка висловилась
стосовно свого голосування на попередній сесії районної ради по питані, що
стосувалось передачі коштів від одного головного розпорядника до іншого.
Наголосила на тому, що голосуючи проти проекту рішення «Про внесення змін
до районного бюджету на 2018 рік» її позиція була не проти лікарні, а за
вихователів дошкільних навчальних закладів, це суто її рішення, на яке ніхто не
впливав. Також зауважила про важливість і складність питань, які
розглядаються цього скликання за засіданнях сесій та депутатських комісій.
Стосовно питання, що сьогодні розглядається, вона зазначила, що
ситуація досить складна, тому вона утримається.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поцікавився,
якби він, як голова районної ради, який представляє політичну партію
«Громадянська позиція» викликав її в кабінет і попросив вступити у партію, чи
вважала вона б це тиском?
ВИСТУПИЛА: Галушка Г.В. – депутат районної ради, яка сказала, що
вважала б, проте також зазначила, що вона має свою думку і залишається у тій
політичній силі, за партійними списками якої була обрана депутатом районної
ради.
ВИСТУПИЛА: Бойчак О.М. – депутат районної ради, яка сказала, що
слухаючи Білінського П.С. – він каже, що тиск не здійснювався, Дуда Л.В. – що
частково здійснювався, саме тому зазначила, що добре б було мати ще якісь
підтверджуючі аудіозаписи цієї розмови. Також висловилась, що на її думку
дане питання може вирішитись лише у суді, а щодо наявності чи відсутності
політичного тиску вона не може нічого сказати.
ВИСТУПИВ: Решитняк Р.М. – депутат районної ради, який сказав, що
вважає, що людину потрібно цінити не за приналежність до тієї чи іншої
політичної сили, а за її дії та вчинки. Це, в першу чергу, оцінюють виборці, які
може і не знають, яку політичну силу представляє той чи інший депутат.
Зазначив, що заставляти когось підтримувати ту чи іншу політичну силу ніхто
не має права, має право лише рекомендувати. В той же час, зазначив, що за
роки своєї депутатської діяльності, до нього з рекомендаціями зверталось
багато політичних сил, проте його думка, що рекомендувати можна.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який сказав, що
сьогодні питання звільнення Дуди Л.В. у відповідності до чинного
законодавства не розглядається, йде мова про факт, який вже є: було
запропоновано, в який спосіб – це інше питання, а за короткий час депутата
звільнили із займаної посади.
ВИСТУПИВ: Білінський П.С. – голова районної державної адміністрації,
який повідомив, що ця розмова була в березні.
ВИСТУПИВ: Решитняк Р.М. – депутат районної ради, який сказав, що
такий розвиток подій, про який говорить голова районної ради, є

10

неприпустимим, в той же час голова райдержадміністрації каже, що такого не
було, а він не свідок і не може знати, а Дуда Л.В. говорить, що тиск був
частково.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який попросив
Дуду Л.В. пояснити яким чином частково відбувався тиск на неї, бо цим словом
вона всіх ввела в оману?
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – депутат районної ради, яка сказала, що як
каже Білінський П.С., спершу це було рекомендаційно, на що вона запитала чи
ця рекомендація стосується усіх керівників структурних підрозділів районної
державної адміністрації. Він відповів, що усі підуть і вона піде, на що вона
відповіла, що подумає. Після цього була розмова у кабінеті голови районної
ради, після якої вона ще запитала у Гринишина Р.Д. його думки стосовно
пропозиції щодо вступу до іншої політичної сили, на що він повідомив, що був
шокований від цієї розмови. Також повідомила, що ця розмова була зупинена,
питання залишилось відкритим, проте з цього моменту це стало часом
застороження у її роботі.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який ще раз
звернувся до Дуди Л.В. чи був на неї політичний та адміністративний тиск?
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – депутат районної ради, яка сказала, що був.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поцікавився у
Дуди Л.В., що можуть зробити депутати районної ради в межах своєї
компетенції, щоб захистити її?
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – депутат районної ради, яка сказала, що
пропонує винести це питання на розгляд спільного засідання постійних комісій
районної ради. Також повідомила, що буде ініціювати скликання позачергової
сесії районної ради.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який поцікавився
що Дуда Л.В очікує від сесії районної ради?
ВИСТУПИЛА: Дуда Л.В. – депутат районної ради, яка сказала, що
очікує підтримки, як депутат районної ради чотирьох скликань.
ВИСТУПИВ: Гринишин Р.Д. – голова районної ради, який наголосив на
тому, що в сьогоднішній час, час війни, неприпустимо є використовувати
адмінресурс та вплив через свої ті чи інші політичні вподобання?! Також
наголосив, що депутати обрані людьми і лише перед ними вони будуть
відповідати. Зазначив, що він вважає цю ситуацію неприпустимою і ганебною,
адже в демократичній державі кожен депутат має право вирішувати в якій
партії бути та як голосувати та що його голос дасть для громади. Закликав
кожного робити свій вибір та висновок, а також зазначив, що його справа була
повідомити про заяву депутата районної ради Дуди Л.В.
ВИСТУПИЛИ: Трач В.І., Білінський П.С., Гринишин Р.Д.
РІШЕННЯ ПРЕЗИДІЇ:
1. Винести питання «Про заяву депутата районної ради Л.В. Дуди» на
розгляд спільного засідання постійних комісій районної ради.

11

Результати голосування:
«За» - 7 чол.;
«Проти» - 0 деп.;
«Утримались» - 1 деп.
Рішення прийнято.
Голова районної ради,
голова президії

Р.Д. Гринишин
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Список осіб,
присутніх на засіданні президії Рогатинської районної ради
VІІ скликання
02.11.2018 р.
1. Гринишин Р.Д. – голова районної ради, голова президії;
2. Вовкун О.І. – заступник голови районної ради, заступник голови президії;
3. Бойчак О.М. – голова постійної комісії районної ради з питань
соціального захисту, охорони здоров’я, сім’ї, розвитку фізичної
культури, спорту і туризму;
4. Галушка Г.В. – голова постійної комісії районної ради з питань освіти,
культури, національного, духовного відродження та засобів масової
інформації, член президії;
5. Дуда Л.В. – голова постійної комісії районної ради з питань депутатської
діяльності, етики, регламенту, адміністративно-територіального устрою,
захисту прав людини, законності та правопорядку, член президії;
6. Решитняк Р.М. – голова постійної комісії районної ради з питань
соціально-економічного розвитку, підприємництва та використання
майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста
району, голова депутатської фракції ВО «Батьківщина», член президії;
7. Денега Б.М. – голова депутатської фракції «Громадянська позиція», член
президії;
8. Трач В.І. – голова депутатської фракції Української Народної Партії.

