У райраді створено дві депутатські фракції
14 грудня відбулася друга сесія Свалявської районної ради сьомого скликання
Передусім варто зазначити, що минулого тижня роботі сесії райради передували
засідання в постійних комісіях. Новообрані депутати обговорювали проекти
рішень, які виносилися на чергову другу сесію. Жваву дискусію викликали
Регламент роботи ради, за яким будуть працювати у цьому скликанні, та
фінансові питання. Не залишилося поза увагою питання складу колегії райради,
продовження установам та суб’єктам господарювання оренди нежитлових
приміщень комунальної власності району та затвердження районних програм.
Відкрила другу сесію Свалявської районної ради сьомого скликання заступник
голови райради Клара Стегура, зазначивши, що з 34 обраних депутатів з’явилося 30,
відтак, сесія є повноважною. Крім цього, головуюча повідомила, що в районній раді
створено дві депутатські фракції – «Відродження», котру очолив Іван Кошеля, та
«Опозиційний блок», головою якої став Олександр Цуканов.

Згідно з Регламентом роботи районної ради було утворено склад секретаріату, до
якого увійшли Олександр Суран, Тетяна Голонич та Василь Мигович, після чого
депутати перейшли до розгляду порядку денного.
На розгляд другої сесії було винесено такі питання: «Про Регламент роботи
Свалявської районної ради сьомого скликання», «Про колегію районної ради сьомого
скликання», «Про Положення про помічника-консультанта депутата районної ради
сьомого скликання», «Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за
9 місяців 2015 року», «Про внесення змін до рішення районної ради від 31.01.2015 р.
№372 «Про районний бюджет на 2015 рік» (комісія з питань фінансів та бюджету

запропонувала додатково включити субвенції з держбюджету в сумі 11 324 700,00
грн. для оплати сім’ям з дітьми та субсидії для населення, а також 24,0 тис. грн. для
ремонту апаратів Свалявської ЦРЛ), «Про звіт Свалявського РКП водопостачання та
водовідведення «Про результати фінансово-господарської діяльності за 11 місяців
2015 року», «Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки
сільськогосподарського призначення (кадастровий номер 2124080800:02:001:0018)»,
«Про
затвердження
нормативної
грошової
оцінки
земельної
ділянки
сільськогосподарського призначення (кадастровий номер 2124080800:02:001:0019)»,
«Про оренду майна спільної власності територіальних громад району», «Різне», а
також включені до порядку денного питання, запропоновані постійними комісіями:
«Про внесення змін
до Програми профілактики злочинності на території
Свалявського району на 2011–2015 роки», «Про зміцнення матеріально-технічної
бази архівного відділу райдержадміністрації на 2016–2017 роки», «Про районну
програму розвитку та удосконалення цивільного захисту Свалявського району на
2016–2018 роки».

Всі вищезазначені питання порядку денного присутні депутати прийняли в цілому,
окрім питання щодо звіту Свалявського РКП водопостачання та водовідведення,
оскільки виникла пропозиція перенести його на доопрацювання в комісіях, після чого
вже винести на розгляд наступної сесії. Натомість депутати запропонували заслухати
звіт прокурора Свалявського району Віталія Свистака, котрий в свою чергу розповів
про результати діяльності прокуратури за 9 місяців поточного року.
Оскільки всі питання, винесені на розгляд другої сесії Свалявської районної ради
сьомого скликання, були прийняті, головуюча Клара Стегура оголосила її закритою.

