ПРОТОКОЛ
першого засідання першої сесії Свалявської районної ради
сьомого скликання
24.11.2015 р.
м.Свалява
Всього обрано депутатів – 34 чол.
Взяло участь у роботі сесії – 34 чол.
Відкриває і веде перше засідання першої сесії районної ради сьомого
скликання голова районної виборчої комісії Левко М.В.
На сесію запрошені голова райдержадміністрації, заступник голови
райдержадміністрації, керівники правоохоронних та контролюючих органів,
члени територіальної виборчої комісії, представники засобів масової інформації,
акредитованих районною радою.
Левко М.В., голова районної територіальної виборчої комісії, відповідно до
частини 3 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
проінформувала про результати голосування і підсумки виборів депутатів
Свалявської районної ради сьомого скликання (постанова Свалявської РВК про
реєстрацію депутатів Свалявської районної ради сьомого скликання у
Закарпатській області додається).
Головуюча повідомила, що відповідно до частини 1 статті 49 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” з цього моменту почалися
повноваження депутатів Свалявської районної ради сьомого скликання, обраних
25 жовтня 2015 року.
Рада одноголосно приймає рішення «Про підсумки виборів депутатів
Свалявської районної ради та визнання їх повноважень» (додається).
Найстарший депутат цього скликання Петьовка П.В. зачитав Присягу
депутата районної ради.
Головуюча привітала новообраних депутатів Свалявської районної ради та
вручила їм посвідчення і значки депутата районної ради.
Одночасно головуюча наголосила, що відповідно до частини 3 статті 46
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” для продовження роботи
сесії необхідно обрати тимчасову президію з числа депутатів в кількості не більше
п’яти осіб (представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на
виборах), яка головуватиме на пленарних засіданнях ради до обрання голови
ради.
За погодженням з представниками партій, представлених в районній раді,
головуюча запропонувала утворити тимчасову президію в складі п’яти осіб – по
одному представнику від кожної політичної партії, представленої в районній раді.
До складу тимчасової президії запропоновано обрати:
від партії «Відродження» - Кошеля І.І.;
від партії «Опозиційний блок» - Лізанець П.І.;
від ВО Батьківщина - Сай І.І.;
від партії «Солідарність» - Стегура К.О.;
від партії «Єдиний Центр» - Петьовка П.В.
Рада одноголосно обрала тимчасову президію.

Левко М.В., голова районної виборчої комісії, повідомила, що на цьому її
функції виконано і попросила тимчасову президію зайняти місце у президії для
продовження роботи сесії.
Далі засідання сесії веде депутат районної ради, член тимчасової президії,
Кошеля І.І.
На розгляд ради пропонується такий порядок денний:
1. Про обрання голови Свалявської районної ради сьомого скликання.
2.Про звільнення голови Свалявської районної ради шостого скликання із
займаної посади.
3.Про звільнення заступника голови Свалявської районної ради шостого
скликання із займаної посади.
4.Про обрання заступника голови Свалявської районної ради сьомого
скликання.
5.Про Про утворення постійних комісій районної ради.
6.Різне.
Рада одноголосно затвердила порядок денний сесії.
Головуючий зачитав порядок обрання голови районної ради, а також
проінформував депутатів, що відповідно до ст.55 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” голова районної ради обирається відповідною радою із
числа депутатів у межах строку повноважень ради шляхом таємного голосування.
Представникам партій, які вносять пропозиції щодо кандидатури на посаду
голови районної ради, надається до 3 хв. для обґрунтування цих пропозицій.
Висунутим кандидатам на посаду голови районної ради на їх вимогу
надається до 7 хв. для виступів з обґрунтуванням своїх програм.
Крім того, висунутій кандидатурі для запитань і відповідей на них надається
до 10 хв.
В разі необхідності проводиться обговорення кандидатур, висунутих на
посаду голови районної ради.
Головуючий повідомив, що таємне голосування організовується лічильною
комісією. Голова районної ради вважається обраним, якщо за нього шляхом
таємного голосування проголосувало більше половини депутатів від загального
складу ради.
Пропозиції щодо кандидатур на посаду голови Свалявської районної ради
вносять представники партій, які представлені в районній раді. Першим
пропозицію вносить представник партії, яка набрала найбільшу кількість голосів
на виборах. Ця кандидатура включається до бюлетеня для таємного голосування,
після чого проводиться процедура таємного голосування по цій кандидатурі.
Якщо кандидатура від партії, яка отримала найбільшу кількість голосів на
виборах, не отримає підтримки більше половини голосів депутатів від загального
складу ради, то кандидатури для обрання на посаду голови ради пропонують інші
партії, представлені в районній раді, починаючи з партії, яка отримала найбільшу
кількість голосів на виборах серед партій, які ще не пропонували кандидатів на
посаду голови Свалявської районної ради. Запропоновані кандидатури
включаються до бюлетенів, після чого проводиться процедура таємного
голосування по кожній кандидатурі окремо.

Якщо жоден з кандидатів на посаду голови районної ради від усіх партій,
представлених в раді, не отримає підтримки більше половини голосів депутатів
від загального складу ради, оголошується перерва на 1 годину для проведення
консультацій.
Рада одноголосно затвердила порядок обрання голови районної ради.
На розгляд ради виноситься перше питання порядку денного «Про обрання
голови Свалявської районної ради сьомого скликання».
Русин М.І., партія «Відродження» запропонувала кандидатуру Ливч М.М.
на посаду голови районної ради.
Рада одноголосно включила кандидатуру депутата Ливч М.М. в бюлетень
таємного голосування по виборах на посаду голови районної ради.
Кандидатуру Ливч М.М. підтримала депутат Стегура К.О., партія
«Солідарність».
Петьовка П.В., партія «Єдиний Центр», запропонував кандидатуру
Микульці І.І. на посаду голови районної ради.
Рада одноголосно включила кандидатуру депутата Микульцю І.І. в
бюлетень таємного голосування по виборах на посаду голови районної ради.
В бюлетень для голосування прізвища кандидатів включити в алфавітному
порядку.
Одночасно головуючий повідомив, що для проведення процедури таємного
голосування по виборах голови районної ради та заступника голови районної ради
необхідно обрати лічильну комісію. Відповідно до регламенту роботи районної
ради пропонується затвердити її чисельний склад у кількості 5 осіб.
Від партії «Солідарність» запропоновано кандидатуру Мигович М.П., від
партії «Відродження» - Калабішка С.О., від ВО «Батьківщина» - Голонич Т.С., від
партії «Єдиний Центр» - Годя Ю.О. та від партії «Опозиційний блок» Голіба М.М.
ВИРІШИЛИ (протокольно):
Затвердити чисельний склад лічильної комісії першої сесії районної ради у
кількості 5 депутатів.
Обрати до складу лічильної комісії: Мигович М.П., Калабішка С.О.,
Голонич Т.С., Годя Ю.О., Голіба М.М.
В засідання сесії оголошено перерву до завершення засідання лічильної
комісії (лічильна комісія залишила зал для проведення свого засідання і
підготовки процедури таємного голосування).
Виступив: Вагнер І.В., громадський активіст, який проінформував
присутніх, про роботу, яку проводила громадська організація «Сольва» по
жорсткій боротьбі з корупцією, зловживанням службовим становищем та
розкраданням державних коштів попередніх очільників району від партії Єдиний
Центр. Та наголосив новому керівництву району та правоохоронним органам про
необхідності працювати не заради піару, а на благо Свалявського району та його
мешканців.
ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ.
Головуючий повідомив, що лічильна комісія закінчила своє засідання і
готова приступити до роботи.

Голова лічильної комісії Мигович М.П. зачитала протокол лічильної комісії
№ 1.
Рада одноголосно затвердила протокол лічильної комісії № 1 (додається).
Голова лічильної комісії Мигович М.П. проінформувала про порядок
таємного голосування по виборах голови районної ради.
В засіданні сесії оголошено перерву для проведення процедури таємного
голосування по виборах голови районної ради (по кандидатурі Ливч М.М. та
Микульці І.І.).
ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ.
Голова лічильної комісії повідомила, що у бюлетень для таємного
голосування про обрання голови Свалявської районної ради були включені
кандидатури Ливч М.М. та Микульці І.І. та зачитала протокол лічильної комісії №
2 (за результатами підрахунку голосів кандидат Ливч М.М. набрала - 21 голос, а
Микульця І.І. - 13 голосів депутатів від загального складу ради). Вважати
обраною головою районної ради Ливч М.М.
Рада одноголосно затвердила протокол лічильної комісії № 2 ( додається ).
Головуючий повідомив, що за наслідками таємного голосування головою
Свалявської районної ради сьомого скликання обрано Ливч Мирославу
Михайлівну (рішення додається).
Кошеля І.І. також повідомив, що відповідно до статті 11 Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування» голова районної ради повинен
скласти Присягу посадової особи місцевого самоврядування і попросив
новообрану голову Свалявської районної ради пройти до трибуни для прийняття
присяги посадової особи місцевого самоврядування.
Новообрана голова районної ради склала Присягу посадової особи
місцевого самоврядування та подякувала депутатам за виявлену їй довіру.
Головуючий Кошеля І.І. проінформував, що тимчасова президія закінчила
свою роботу і від імені депутатського корпусу щиро привітав Ливч М.М. з
обранням її головою районної ради, побажав їй успіхів у роботі, нових здобутків у
справі соціально- економічного розвитку Свалявщини та попросив зайняти місце
в президії для продовження роботи першої сесії Свалявської районної ради
сьомого скликання.
Далі засідання ради веде голова Свалявської районної ради сьомого
скликання Ливч Мирослава Михайлівна.
На розгляд ради виноситься питання «Про звільнення голови
Свалявської районної ради шостого скликання із займаної посади».
Рада одноголосно прийняла рішення в цілому (рішення додається).
На розгляд ради виноситься питання «Про звільнення заступника голови
Свалявської районної ради шостого скликання із займаної посади».
Рада одноголосно прийняла рішення в цілому (рішення додається).
На розгляд ради виноситься питання «Про обрання заступника голови
Свалявської районної ради сьомого скликання»

Ливч М.М. повідомила, що відповідно до статей 55, 56 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» кандидатура для обрання на посаду
заступника голови ради вноситься головою ради з числа депутатів. Він обирається
шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження в межах строку
повноважень ради.
Відповідно до повноважень, наданих голові районної ради Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Ливч М.М. внесла на розгляд ради
кандидатуру депутата Стегури Клари Олександрівни для обрання її на посаду
заступника голови районної ради та запропонувала включити її кандидатуру у
бюлетень таємного голосування по виборах заступника голови Свалявської
районної ради сьомого скликання.
Рада одноголосно підтримала пропозицію Ливч М.М.
В засіданні сесії оголошено перерву до завершення засідання лічильної
комісії.
ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ.
Головуюча повідомила, що лічильна комісія закінчила своє засідання і
готова приступити до роботи.
Голова лічильної комісії Мигович М.П. проінформувала про порядок
таємного голосування по виборах заступника голови ради.
В засіданні сесії оголошено перерву для проведення процедури таємного
голосування по виборах заступника голови районної ради.
ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ.
Голова лічильної комісії повідомила, що у бюлетень для таємного
голосування про обрання заступника голови Свалявської районної ради сьомого
скликання була включена кандидатура Стегури Клари Олександрівни та зачитала
протокол лічильної комісії № 3 (за результатами підрахунку голосів Стегура
Клара Олександрівна набрала 30 голосів з 33 депутатів, які взяли участь в
голосуванні). Заступником голови Свалявської районної ради сьомого скликання
обрано Стегура Клару Олександрівну.
Рада одноголосно затвердила протокол лічильної комісії № 3 ( додається ).
Головуюча повідомила, що за наслідками таємного голосування
заступником голови Свалявської районної ради сьомого скликання обрано
Стегуру Клару Олександрівну (рішення додається).
Ливч М.М. зазначила, що відповідно до статті 11 Закону України «Про
службу в органах місцевого самоврядування» заступник голови районної ради
повинна скласти Присягу посадової особи місцевого самоврядування і попросила
новообраного заступника голови Свалявської районної ради пройти до трибуни
для прийняття присяги посадової особи місцевого самоврядування.
Новообрана заступник голови районної ради склала Присягу посадової
особи місцевого самоврядування та подякувала депутатам за виявлену їй довіру.

Головуюча від імені депутатського корпусу щиро привітала Стегуру К.О. з
обранням її заступником голови районної ради, побажала їй успіхів у роботі на
цій відповідальній посаді та запросила зайняти місце в президії.
Лізанець П.І. виступив від групи депутатів з партій «Опозиційний блок»,
«Відродження» та «Солідарність», які запропонували ввести в районній раді
посаду заступника голови ради-керуючого справами та обрати на цю посаду
Цуканова Олександра Владиславовича.
Ступник Т.І., керуюча справами ради, наголосила, що згідно ст.56 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачено заступниккеруючий справами, заступник-радник чи заступник-помічник, тому що це є
порушення норми закону. Відповідно до п.1 ст.56 даного Закону районна рада
обирає заступника голови ради. Пунктом 2 ст.56 заступник голови ради
обирається радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради
шляхом таємного голосування.
Пропозиція Лізанця П.І. ставиться на голосування. ЗА - 21. Пропозиція
приймається.
Кіт М.П. відмітив, що порядок денний вже затверджено і цього питання в
ньому не було. Він наголосив на необхідності обирання постійних комісії та їх
голів. Кіт запропонував перше засідання закрити, а дане питання перенести на
наступне засідання, включивши його в порядок денний.
Головуюча відмітила, що було затверджено питання «Різне» в порядку
денному. За пропозицію Лізанця П.І. ЗА - 21, Проти - 6.
Головуюча запропонувала лічильній комісії підготуватись для проведення
процедури таємного голосування по виборах заступника голови районної радикеруючого справами.
Ступник Т.І. зауважила, що цим грубо порушується закон, так як вже обрані
голова та заступник голови ради. Згідно статті 56 дане рішення буде скасовано
згідно чинного законодавства. Таємним голосуванням обирається тільки один
заступник голови ради.
Петьовка П.В. зазначив про необхідність діяти в рамках закону.
Головуюча ставить на голосування пропозицію лічильній комісії
приступати до проведення процедури таємного голосування по виборах
заступника голови районної ради-керуючого справами. ЗА - 21. Приймається.
Ступник Т.І. наголосила, що вона відмовляється брати участь у такому
голосуванні, яке суперечить чинному законодавству.
Петьовка П.В. запропонував закрити перше засідання сесії, а дане питання
необхідно доопрацювати і перенести на слідуюче засідання сесії.
Оголошується перерва на 5 хвилин.
ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ
Головуюча повідомила, що в зв’язку з тим, що утворення постійних комісій,
формування їх складу та обрання голів потребує певного часу, то дані питання
перенести на слідуюче засідання сесії, яке провести 3 грудня п.р.
Рада одноголосно прийняла дану пропозицію.
Головуюча повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті і по них
прийнятті рішення, запитань чи зауважень до роботи сесії не поступало.

Перше засідання першої
оголошується закритим.
Голова ради

сесії

районної

ради

сьомого

М.М.Ливч

скликання

