ПРОТОКОЛ
позачергової дванадцятої сесії Свалявської районної ради VІІ скликання
21.07.2016 р.

м.Свалява
Всього обрано депутатів: 34 чол.
Взяли участь у роботі сесії: 24 чол.

Відкриває і веде позачергову дванадцяту сесію районної ради сьомого
скликання голова районної ради Ливч Мирослава Михайлівна.
Головуюча повідомила, що на позачергову дванадцяту сесію районної ради
з’явилися (зареєструвалися) 24 депутати.
На сесію запрошені голова райдержадміністрації, керівники управлінь та
відділів райдержадміністрації, представники засобів масової інформації, які
акредитовані районною радою. Більшість із запрошених з’явилася.
Рада одноголосно підтримала пропозицію розпочати роботу позачергової
дванадцятої сесії районної ради.
(Лунає Державний Гімн України)

Згідно Регламенту роботи Свалявської районної ради утворюється
секретаріат сесії у складі трьох депутатів. До складу секретаріату пропонуються
кандидатури: Мигович В.Ф., Суран О.О., Сай І.І.
Пропозиція ставиться на голосування і одноголосно приймається.
На розгляд позачергової дванадцятої сесії пропонується такий порядок
денний:
1.Про внесення змін до рішення районної ради від 15.01.2016 р. № 49 «Про
районний бюджет на 2016 рік» (нова редакція) із змінами, внесеними рішеннями
від 15.01.2016 р. № 57, від 29.01.2016 р. № 58, від 25.02.2016 р. № 63, від
29.03.2016 р. № 77, від 15.04.2016 р. № 90, від 13.05.2016 р. № 91, від 24.06.2016
р. № 102.
Рада одноголосно прийняла порядок денний позачергової дванадцятої сесії
районної ради за основу. ЗА – 24 депутати.
(поіменне голосування додається).
Головуюча ознайомила депутатів із пропозицією постійних комісій районної
ради
доповнити
порядок
денний
питанням
«Про
реорганізацію
Маломартинківської загальноосвітньої школи І ступеня Свалявської районної
ради Закарпатської області та Маломартинківського дошкільного навчального
закладу Тибавської сільської ради у Маломартинківський навчально-виховний
комплекс Свалявської районної ради Закарпатської області шляхом злиття».
Виступили також Петьовка П.В., Дідович О.А.
Рада одноголосно затвердила порядок денний позачергової дванадцятої сесії
районної ради в цілому з доповненням. ЗА – 24 депутати.
(поіменне голосування депутатів додається)
Головуюча ознайомила присутніх із пропонованим регламентом роботи
позачергової дванадцятої сесії районної ради, а саме:
- для інформації з питання порядку денного пропонується надати до 10 хв.

- для виступів у порядку обговорення – до 7 хв.
- для повторних виступів – до 1 хв.
- для довідок та пропозицій – до 1 хв.
- для внесення депутатських запитів і запитань - до 5 хв.

Позачергову дванадцяту сесію провести протягом 1 години. В разі
необхідності зробити перерву на 15 хвилин після однієї години роботи сесії.
Рада одноголосно затвердила регламент роботи позачергової дванадцятої
сесії районної ради.
На розгляд сесії виноситься питання «Про внесення змін до рішення
районної ради від 15.01.2016 р. № 49 «Про районний бюджет на 2016 рік»
(нова редакція) із змінами, внесеними рішеннями від 15.01.2016 р. № 57,
від 29.01.2016 р. № 58, від 25.02.2016 р. № 63, від 29.03.2016 р. № 77, від
15.04.2016 р. № 90, від 13.05.2016 р. № 91, від 24.06.2016 р. № 102».
Рада одноголосно прийняла проект рішення за основу. ЗА – 24 депутати.
(поіменне голосування депутатів додається)
Головуюча ознайомила депутатів із пропозицією постійних комісій:
- кошти у сумі 350,0 тис.грн., які виділяються на Плосківську ЗОШ І-ІІІ ст.
розділити, а саме: 300,0 тис.грн. залишити на завершення капремонту із заміни
вікон, а 50,0 тис.грн. направити на поточний ремонт внутрішніх вбиралень даної
школи;
зменшити видатки із управління соціального захисту (в частині виплати
одноразової допомоги) в сумі 20,0 тис.грн., направивши їх РКП водопостачання
та водовідведення на Програму «Питна вода Свалявщини» для придбання
шлагну-труби для відновлення водопостачання мешканцям вул.Робітничої.
Рада одноголосно підтримала пропозицію постійних комісій. ЗА – 24
депутати.
Головуюча ознайомила депутатів із пропозицією двох постійних комісій з
питань законності, правопорядку, регламенту, депутатської етики, гласності та
регуляторної політики і з питань промислової політики, планування, туризму та
рекреації, а саме: внести доповнення у дод.5 проекту рішення по КФК 0921,
вказавши придбання шкільного автобуса для Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст.
Рада одноголосно підтримала пропозицію постійних комісій. ЗА – 24
депутати.
Рада одноголосно прийняла рішення із змінами в цілому (рішення
додається). ЗА – 24 депутати.
(поіменне голосування депутатів додається)
На
розгляд
сесії
виноситься
питання
«Про
реорганізацію
Маломартинківської загальноосвітньої школи І ступеня Свалявської
районної ради Закарпатської області та Маломартинківського дошкільного
навчального закладу Тибавської сільської ради у Маломартинківський
навчально-виховний комплекс Свалявської районної ради Закарпатської
області шляхом злиття».
Рада одноголосно прийняла рішення в цілому (рішення додається). ЗА – 24
депутати.
(поіменне голосування депутатів додається)

Кошеля І.І. запропонував відділу освіти надати інформацію про результати
ЗНО в розрізі шкіл району.
Також виступили Грабар Е.В., Лізанець П.І., Суран О.О., Цуканов О.В.,
Дідович О.А.
Враховуючи те, що питання порядку денного позачергової дванадцятої сесії
розглянуто і по ним прийняті рішення, запитань чи зауважень до роботи сесії не
поступало, позачергова дванадцята сесія районної ради сьомого скликання
оголошується закритою.
(Лунає Державний Гімн України)

Голова ради

М.Ливч

