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Як старосамбірська райрада ревізувала свої ж рішення
Свого часу на Старосамбірщині була традиція повертатися до своїх же рішень районної
ради і аналізувати, як вони виконані. Традицію повернули. І мають рацію, бо одна справа
- чемно голосувати за щось, а зовсім інша - оцінити, що з того вийшло. Ми б далі пішли оцінювати, яка від того користь людям. Говоримо про це тому, що немало палких рішень,
на жаль, аж ніяк не впливають на життя селян…

Якщо не помиляємося, справу перегляду рішень запропонував депутат Мирон Пацай і
минулого тижня заступник голови райради Микола Мартич звітував про долю рішень.
Мирону Пацаю звіт не сподобався. Бо первинну інформацію про стан виконання рішень
мали надавати депутатські комісії, на яких покладений обов'язок контролювати. А
вийшло так, що в райраді навмання здогадувалися: що вже виконали, а що - ні. Прокол
стався у тому місці, у якому з’ясувалося, що відкриття амбулаторії у Великій Лінині ще й
досі на контролі, хоча амбулаторію відкрили місяць тому за поважного владного
представництва. Це уже були слова головного лікаря ЦРЛ Юрія Войтіва. Загалом,
депутати вирішили, що рішення про виконання рішень недбале і відправили на
доопрацювання. Має Мирон Дмитрович рацію і у тому, що свого часу районна рада
жадала у лісівників, аби вони у селах, де тнуть деревину, вивішували інформаційні
стенди - скільки лісу заберуть, де будуть різати… Таких інформаційних стендів, як ми
збагнули, нема. А ліс, переконував депутатів Мирон Дмитрович, возять швидко. Депутат
одного разу підрахував, що за 15 хвилин повз нього на трасі проїхало 22 завантажені
деревиною автівки. Ми собі думаємо, що пан Мирон трохи згустив фарби, бо лісовози аж
так швидко не їздять. Але ліпше згустити, ніж недооцінити проблему.

Естафету виконання рішень продовжив Роман Батючок, якого останнім часом, зокрема,
переймають проблеми об'єднаних громад. Начебто говорили на сесіях про те, як
переводити працівників бюджетної сфери з підпорядкування району у об'єднані
громади, але виходить так, що тільки у медиків нема проблем. Всі інші погрузли у темі
виплати зарплат. Зокрема, мова і про вчителів… Чому всі не зробили так, як медики, не
знаємо. Начебто районна рада - одна для всіх. У Самбірському районі, до слова,
об'єднаних громад в рази більше і днями, повідомив голова райради Віталій Кімак, всі
бюджетники об'єднаних громад отримали зарплату за січень.

Ще один цікавий момент. Свого часу районні обранці погодилися на те, аби керівників
бюджетних установ приймали на роботу відкрито і на конкурсній основі. В освітянському
відомстві, як прозвучало на сесії, один з пунктів такого рішення збираються оскаржувати
у суді...
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Роман ІВАНЧУК
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