ПРОТОКОЛ
позачергової п’ятої сесії Свалявської районної ради VІІ скликання
29.01.2016 р.

м.Свалява
Всього обрано депутатів: 34 чол.
Взяли участь у роботі сесії: 29 чол.

Відкриває і веде позачергову п’яту сесію районної ради сьомого скликання
голова районної ради Ливч Мирослава Михайлівна.
Головуюча повідомила, що на позачергову п’яту сесію районної ради
з’явилися (зареєструвалися) 29 депутатів.
На сесію запрошені голова райдержадміністрації, перший заступник
голови
райдержадміністрації,
начальник
фінансового
управління
райдержадміністрації, керівники правоохоронних та контролюючих органів,
представники засобів масової інформації, які акредитовані районною радою.
Більшість із запрошених з’явилася.
Рада одноголосно підтримала пропозицію розпочати роботу позачергової
п’ятої 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., Гончарук В.В., Івановчик Г.Є.
Пропозиція ставиться на голосування і одноголосно приймається.
На розгляд позачергової п’ятої 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».
2.Про програму безоплатного харчування учнів 1-4 класів та іншої категорії
учнів загальноосвітніх навчальних закладів на 2016 рік.
3.Різне.
Рада одноголосно прийняла порядок денний позачергової п’ятої сесії
районної ради за основу.
Рада одноголосно затвердила порядок денний позачергової п’ятої сесії
районної ради в цілому.
Головуюча ознайомила присутніх з пропонованим регламентом роботи
позачергової п’ятої 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.
Позачергову п’яту сесію провести протягом 1 години. В разі необхідності
зробити перерву на 15 хвилин після однієї години роботи сесії.

Рада одноголосно затвердила регламент роботи позачергової п’ятої 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 рішенням від 15.01.2016 р. № 57.
Виступила Прожегач Р.В., начальник фінуправління РДА, яка ознайомила
депутатів із пропонованим проектом рішення «Про внесення змін до рішення
районної ради від 15.01.2016 р. № 49 «Про районний бюджет на 2016 рік»
(нова редакція)» із змінами, внесеними рішенням від 15.01.2016 р. № 57.
Рада одноголосно прийняла проект рішення за основу.
Головуюча ознайомила з пропозицією постійної комісії районної ради з
питань управління майном спільної власності територіальних громад району,
житлово-комунального господарства, а саме:
- створити тимчасову комісію районної ради з метою моніторингу
безоплатного харчування учнів 1-4 класів в школах Свалявського
району;
- відділу освіти подати на чергову сесію перелік та перелік дітей, які
безоплатно харчуються;
- виключити з рішення такі пункти, а саме:
- співфінансування капремонту системи опалення Свалявської ЗОШ І-ІІІ
ст. № 1;
- капітальний ремонт (заміна вікон та дверей, капремонт даху)
Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст. та Павлівського НВК.
ЗА – 28 депутати, Утримався – 1.
Виступили: Лізанець П.І., Вагнер І.В., Мигович М.П., Гончарук В.В.,
Дідович О.А., які акцентували увагу на проведені контролю за якістю
харчування учнів в школах району.
Головуюча ознайомила депутатів із пропозицією колегії, а саме:
виключити з проекту рішення всі видатки крім:
- фінансування безоплатного харчування учнів 1-4 класів та іншої
категорії учнів загальноосвітніх закладів на 2016 рік;
- співфінансування капремонту з’їзду на вул.Білки в с.Неліпино
Свалявського району;
- співфінансування капремонту фасаду (заміна вікон та дверей)
навчального корпусу Свалявської гімназії по вул.Верховинській, 89 в
м.Свалява).
ЗА – 29 депутати.
Рада одноголосно прийняла рішення в цілому із змінами (рішення
додається).
Виступив Русин В.П. депутат Закарпатської обласної ради від Свалявського
району, наголосивши на необхідності контролю з боку депутатів щодо
дотримання законодавства при проведені тендерних процедур. Також пообіцяв і
надалі сприяти у покращенні матеріального стану закладів освіти та медицини,
співфінансуючи проекти з обласного бюджету.
Також виступив Дідович О.А., Вагнер І.В.

На розгляд сесії виноситься питання «Про програму безоплатного
харчування учнів 1-4 класів та іншої категорії учнів загальноосвітніх
навчальних закладів на 2016 рік».
Рада одноголосно прийняла рішення в цілому (рішення додається).
На розгляд сесії виноситься питання «Різне».
За пропозицією постійної комісії районної ради з питань управління
майном спільної власності територіальних громад району, житловокомунального господарства, виноситься питання «Про створення тимчасової
комісії районної ради з метою моніторингу безоплатного харчування учнів
1-4 класів в школах Свалявського району».
Виступили: Івановчик Г.Є., Цуканов В.М., Гойс П.І., Кіт М.П.,
Мигович М.П., Вагнер І.В., які висунули кандидатів до персонального складу
комісії, а саме:
-

від фракції «Єдиний Центр» - Петьовка В.П.;
від фракції «Опозиційний блок» - Голіба М.М.;
від фракції Відродження» - Гойс П.І., Сацик М.М.;
від фракції ВО «Батьківщина» - Голонич Т.С.;
від позафракційних – Гончарук В.В.;
від громадської організації «Сольва» - Вагнер І.В., Загоруйко І.Б.,
Дребітко Ю.

Рада одноголосно прийняла рішення в цілому (рішення додається).
Враховуючи те, що всі питання порядку денного позачергової п’ятої сесії
розглянуто і по них прийняті рішення, запитань чи зауважень до роботи сесії не
поступало, позачергова п’ята сесія районної ради сьомого скликання
оголошується закритою.
(Лунає Державний Гімн України)
Голова ради

М.М.Ливч

