ПРОТОКОЛ
позачергової одинадцятої сесії Свалявської районної ради VІІ скликання
24.06.2016 р.

м.Свалява
Всього обрано депутатів: 34 чол.
Взяли участь у роботі сесії: 25 чол.

Відкриває і веде позачергову одинадцяту сесію районної ради сьомого
скликання голова районної ради Ливч Мирослава Михайлівна.
Головуюча повідомила, що на позачергову одинадцяту сесію районної ради
з’явилися (зареєструвалися) 23 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
одинадцятої 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: Гайпел В.Т., Калабішка С.О., Плоскіна Ю.М.
Пропозиція ставиться на голосування і одноголосно приймається.
У залі присутні 24 депутати (зареєструвався депутат Петьовка В.П.)
На розгляд позачергової одинадцятої 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.
Депутат Петьовка В.П. запропонував доповнити порядок денний питанням
«Про призначення редактора газети «Вісті Свалявщини».
У залі присутньо 25 депутатів (зареєструвалася депутат Русин М.І.)
Рада не підтримала пропозицію депутата Петьовка В.П. доповнити порядок
денний. ЗА – 5 депутатів, УТРИМАЛИСЬ – 20 депутатів.
Рада одноголосно затвердила порядок денний позачергової одинадцятої сесії
районної ради в цілому. ЗА – 25 депутатів.
(поіменне голосування додається).
Головуюча ознайомила присутніх із пропонованим регламентом роботи
позачергової одинадцятої 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 одинадцяту сесію провести протягом 1 години. В разі
необхідності зробити перерву на 15 хвилин після однієї години роботи сесії.
Рада одноголосно затвердила регламент роботи позачергової одинадцятої
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».
Рада одноголосно прийняла проект рішення за основу. ЗА – 25 депутатів.
(поіменне голосування депутатів додається)
Цуканов О.В. запропонував розглядати в даному рішенні тільки питання
щодо виділення коштів в сумі 45,0 тис.грн. на гемодіаліз.
Рада підтримала пропозицію депутата Цуканова О.В. ЗА – 21 депутат,
ПРОТИ – 1 депутат (Суран О.О.), УТРИМАЛИСЬ – 3 депутати (Стегура К.О.,
Івановчик Г.Є., Петьовка В.П.).
Виступили Івановчик Г.Є., Петьовка В.П., Дідович О.А., Гончарук В.В.,
Ступник Т.І., Цуканов О.В., Прожегач Р.В.
Петьовка В.П. запропонував включити в розгляд питання також виділення
коштів на ремонт флюрографічного апарату в сумі 13,0 тис.грн. та виділити 50,0
тис.грн. для Виноградівської районної ради на ліквідацію наслідків стихії.
Рада не підтримала пропозицію депутата Петьовка В.П. ЗА – 2 депутати,
ПРОТИ – 4 депутати, УТРИМАЛИСЬ – 19 депутатів.
Івановчик Г.Є. запропонувала включити в розгляд питання також виділення
коштів на ремонт флюорографічного апарату в сумі 13,0 тис.грн.
Рада не підтримала пропозицію депутата Івановчик Г.Є. ЗА – 10 депутатів,
УТРИМАЛИСЬ – 15 депутатів.
Також виступили Зварич В.В., Петьовка В.П., Суран О.О., Івановчик Г.Є.,
Дідович О.А.
Рада одноголосно прийняла рішення із змінами в цілому (рішення
додається). ЗА – 25 депутатів.
(поіменне голосування депутатів додається)
Враховуючи те, що питання порядку денного позачергової одинадцятої сесії
розглянуто і по ньому прийнято рішення, запитань чи зауважень до роботи сесії
не поступало, позачергова одинадцята сесія районної ради сьомого скликання
оголошується закритою.
(Лунає Державний Гімн України)

Голова ради

М.Ливч

