ПРОТОКОЛ
третьої сесії Свалявської районної ради VІІ скликання
24.12.2015 р.

м.Свалява
Всього обрано депутатів: 34 чол.
Взяли участь у роботі сесії: 31 чол.

Відкриває і веде третю сесію районної ради сьомого скликання голова
районної ради Ливч Мирослава Михайлівна.
Головуюча повідомила, що на третю сесію районної ради з’явилися
(зареєструвалися) 31 депутат.
На сесію запрошені голова райдержадміністрації, перший заступник
голови райдержадміністрації, голови територіальних громад району, керівники
окремих
управлінь
та
відділів
райдержадміністрації,
підприємств,
правоохоронних та контролюючих органів, представники засобів масової
інформації, які акредитовані районною радою. Більшість із запрошених
з’явилася.
Перед тим, як розпочати роботу сесії головуюча ознайомила депутатів з
кадровими змінами, які пройшли в районі, а саме призначенням Жураківського
Ігора Васильовича начальником Свалявського відділення Мукачівської місцевої
прокуратури.
Рада одноголосно підтримала пропозицію розпочати роботу третьої сесії
районної ради.
(Лунає Державний Гімн України)
Головуюча проінформувала присутніх із зверненнями фракцій, а саме:
- депутатів від партії «Солідарність», які будуть здійснювати свою
діяльність, як позафракційні.
- про утворення в районній раді фракції «Єдиний Центр», головою якої
обрано Івановчик Г.Є. та фракції «Всеукраїнського об’єднання
«Батьківщина», голова якої - Кіт М.П.
Згідно Регламенту роботи Свалявської районної ради утворюється
секретаріат сесії у складі трьох депутатів. До складу секретаріату пропонуються
кандидатури: Гайпел В.Т., Петьовка В.П., Плоскіна Ю.М.
Пропозиція ставиться на голосування і одноголосно приймається.
На розгляд третьої сесії пропонується такий порядок денний:
1.Про прогноз економічного і соціального розвитку району на 2016 рік
2.Про районний бюджет на 2016 рік.
3.Про внесення змін до рішення районної ради від 13.01.2015 р. № 372
«Про районний бюджет на 2015 рік».
4.Про орієнтовний план роботи районної ради на 2016 рік.
5.Про оплату праці керівництва Свалявської районної ради на 2016 рік.

6. Про витрати на утримання районної ради та її виконавчого апарату на
2016 рік.
7.Про звіт Свалявського РКП водопостачання та водовідведення «Про
результати фінансово-господарської діяльності за 11-ть місяців 2015 р.».
8.Про програму підтримки районної газети «Вісті Свалявщини» на 20162018 роки.
9.Про районну програму «Власний дім» на 2016-2020 роки.
10.Про програму підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 20162020 роки.
11.Про районну програму «Турбота» на 2016-2018 роки.
12.Про програму розвитку та підтримки тваринництва, птахівництва
і
бджільництва в районі на 2016-2020 роки.
13.Про програму розвитку культури і мистецтва в Свалявському районі на
2016-2020 роки.
14.Про районну програму розвитку та вдосконалення системи надання
медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2016-2019 роки.
15.Різне.
Так як в ході проведення постійних комісій та колегії районної ради
внесено декілька пропозицій то порядок денний приймається за основу.
Головуюча ознайомила депутатів із пропозицією колегії районної ради, яка
запропонувала зняти з розгляду порядку денного питання «Про звіт
Свалявського РКПВВ « Про результати фінансово-господарської діяльності
за 11-ть місяців 2015 року».
Рада одноголосно підтримала пропозицію колегії.
Головуюча ознайомила депутатів із пропозицією колегії, яка
запропонувала доповнити порядок денний питаннями:
1.Про програму профілактики злочинності,забезпечення публічної безпеки
і порядку на території Свалявського району на 2016-2020 роки.
2.Про програму забезпечення національної безпеки в районі та діяльності
Свалявського міжрайонного відділення Управління Служби безпеки в
Закарпатській області на 2016-2020 роки.
3.Про створення тимчасової комісії щодо вивчення фінансовоекономічного стану Свалявського РКП водопостачання та водовідведення.
Рада одноголосно підтримала пропозицію колегії.
Головуюча ознайомила депутатів із пропозицією постійних комісій, які
запропонували доповнити порядок денний питаннями:
1.Про районну програму сімейної, демографічної, гендерної політики,
попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки.
2.Про програму інформатизації, розвитку системи зв’язку та оповіщення на
2016-2018 роки.
3.Про програму розвитку туризму і курортів у Свалявському районі на
2016-2020 роки.
Рада одноголосно підтримала пропозиції постійних комісій.
Рада одноголосно затвердила порядок денний третьої сесії районної ради в
цілому із доповненням.

Головуюча ознайомила присутніх з пропонованим регламентом роботи
третьої сесії районної ради.
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.
Третю сесію провести протягом 2 годин. Після двох годин роботи сесії в
разі потреби зробити перерву на 10 хвилин.
Рада одноголосно затвердила регламент роботи третьої сесії районної ради.
На розгляд сесії виноситься питання «Про прогноз економічного і
соціального розвитку району на 2016 рік».
Рада одноголосно приймає проект рішення за основу.
Головуюча ознайомила присутніх з пропозицією колегії доповнити проект
рішення «Про прогноз економічного і соціального розвитку району на 2016
рік» (депутатським зверненням депутата Калабішка С.О.) включивши до проекту
рішення слідуючі пункти:
- Продовжити асфальтування вулиць в с.Голубине Свалявського району;
- Будівництво водопроводу питної води в с.Голубине Свалявського
району;
- Будівництво пішохідних доріжок в с.Голубине Свалявського району.
Виступили: Зварич В.В., Калабішка С.О., Дідович О.А., Івановчик Г.Є.,
Туряниця М.І.
Рада не підтримала пропозицію колегії ЗА-17 депутатів.
Сай І.І. запропонував включити пропозиції всіх сільських рад.
Рада одноголосно підтримала пропозицію депутата Сай І.І.
Головуюча ознайомила присутніх з пропозиціями постійних комісій з
питань фінансів та бюджету та з питань законності, правопорядку, регламенту,
депутатської етики, гласності та регуляторної політики, які запропонували
включити до проекту даного рішення:
- реконструкцію Росошанської ЗОШ 1-11 ст. та будівництво спортивного
залу (на базі Свалявської ЗОШ №1 1-111 ст.)
- проведення реконструкції (капітальний ремонт) закладів культури
району, які знаходяться в незадовільному стані.
Рада одноголосно підтримала пропозиції постійних комісій.
Рада одноголосно прийняла рішення з доповненнями в цілому (рішення
додається).
На розгляд сесії виноситься питання «Про районний бюджет на 2016
рік».
Виступила Прожегач Р.В., яка ознайомила з проектом бюджету району на
2016 рік.

Рада одноголосно прийняла проект рішення за основу.
Головуюча ознайомила депутатів з пропозицією колегії районної ради, яка
запропонувала привести у відповідність із законодавством в частині зменшення
медичної субвенції в сумі 0,9 млн. грн. та освітньої субвенції в сумі 1,5 млн.грн.
Рада одноголосно підтримала пропозицію колегії.
Рада одноголосно прийняла рішення із змінами в цілому (рішення
додається).
На розгляд сесії виноситься питання «Про внесення змін до рішення
районної ради від 13.01.2015 р. № 372 «Про районний бюджет на 2015 рік».
Рада одноголосно прийняла проект рішення за основу.
Головуюча ознайомила депутатів із пропозицією колегії районної ради, яка
запропонувала доповнити проект рішення в частині зменшення обсягу субвенції
з держбюджету на надання пільг з послуг зв’язку, вивезення побутового сміття,
тощо на 80 тис.грн., відповідно до рішення сесії обласної ради від 22.12.2015р.
Рада одноголосно підтримала пропозицію колегії.
Рада одноголосно прийняла рішення із змінами в цілому (рішення
додається).
На розгляд сесії виноситься питання «Про орієнтовний план роботи
районної ради на 2016 рік».
Рада одноголосно прийняла рішення в цілому (рішення додається).
На розгляд сесії виноситься питання «Про оплату праці керівництва
Свалявської районної ради на 2016 рік».
Рада прийняла рішення в цілому. ЗА – 29 депутатів (Не голосували
Ливч М.М. і Стегура К.О.) (рішення додається).
На розгляд сесії виноситься питання «Про витрати на утримання
районної ради та її виконавчого апарату на 2016 рік».
Рада одноголосно прийняла рішення в цілому (рішення додається).
Питання ″Про звіт Свалявського РКП водопостачання та
водовідведення «Про результати фінансово-господарської діяльності за 11ть місяців 2015 року″ знято з розгляду порядку денного.
Кошеля І.І. запропонував затвердити проекти рішень районних програм
пакетом.
Рада одноголосно підтримала пропозицію депутата Кошелі І.І.
На розгляд сесії виносяться питання:
- Про програму підтримки районної газети «Вісті Свалявщини» на 20162018 роки.
- Про районну програму «Власний дім» на 2016-2020 роки.
- Про програму підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 20162020 роки.

- Про районну програму «Турбота» на 2016-2018 роки.
- Про програму розвитку та підтримки тваринництва, птахівництва і
бджільництва в районі на 2016-2020 роки.
- Про програму розвитку культури і мистецтва в Свалявському районі на
2016-2020 роки.
- Про районну програму розвитку та вдосконалення системи надання
медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2016-2019 роки.
- Про районну програму сімейної, демографічної, гендерної політики,
попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 20162020 роки;
- Про програму інформатизації, розвитку системи зв’язку та оповіщення
на 2016 – 2018 роки;
- Про програму розвитку туризму і курортів у Свалявському районі на
2016-2020 роки
- Про програму профілактики злочинності, забезпечення публічної
безпеки і порядку на території Свалявського району на 2016-2020
роки.
- Про програму забезпечення національної безпеки в районі та діяльності
Свалявського міжрайонного відділення Управління Служби безпеки
України в Закарпатській області на 2016-2020 роки.
Рада одноголосно прийняла рішення в цілому (рішення додаються).
На розгляд сесії виноситься питання «Про створення тимчасової комісії
по вивченню фінансово-економічного стану Свалявського РКП
водопостачання та водовідведення».
Виступили: Зварич В.В., Ливч М.М., Русин І.В., Гойс П.І., які
запропонували комісії визначитись із головою комісії та роботу комісії провести
в максимально стислі строки.
Рада одноголосно прийняла рішення в цілому (рішення додається).
Враховуючи те, що всі питання порядку денного третьої сесії розглянуто і
по них прийняті рішення, запитань чи зауважень до роботи сесії не поступало,
третя сесія районної ради сьомого скликання оголошується закритою.
(Лунає Державний Гімн України)

Голова ради

М.М.Ливч

