Депутати прийняли районний бюджет на 2016 рік у новій редакції
У п’ятницю, 15 січня, відбулася четверта сесія Свалявської районної
ради сьомого скликання
Роботу чергового засідання відкрила голова районної ради Мирослава
Ливч, котра в першу чергу запропонувала присутнім народним обранцям та
запрошеним хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих воїнів на сході
України, після чого повідомила про призначення Івана Гойса на посаду
заступника голови райдержадміністрації.

Відповідно до Регламенту роботи райради було відразу ж утворено
секретаріат сесії, до якого увійшли Іван Кошеля, Микола Кіт та Юрій Годя,
після чого депутати приступили до роботи.
Першим і основним питанням порядку денного, котре було прийнято
народними обранцями, було «Про районний бюджет на 2016 рік» (нова
редакція).

Окрім цього, депутати також прийняли такі питання порядку денного:
«Про внесення змін до рішення районної ради від 31.01.2015 р. №372 «Про
районний бюджет на 2015 рік», «Про оренду майна спільної власності
територіальних громад району», «Про затвердження районної програми
«Спортивний майданчик» на 2016–2020 роки» (до речі, колегією районної
ради та постійною комісією з питань земельного устрою, екології, охорони
навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності людини запропонували
внести зміни до програми в частині додатку, а саме: будівництво та
облаштування спортивних майданчиків провести: 2016 рік – в Неліпинській
та Голубинській загальноосвітніх школах; 2017 рік – в Сусківській та
Тибавській ЗОШ; 2018 рік – в Плосківській та Дусинській ЗОШ; 2019 рік – в
Свалявській ЗОШ №2; 2020 рік – в Родниківській ЗОШ), «Про програму
соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи, на 2016–2017 роки», «Про районну програму «Молодь
Свалявщини» на 2016–2020 роки», «Різне», а також запропоновані колегією
та постійними комісіями районної ради питання «Про внесення змін до
рішення районної ради від 14.12.2015 р. №25 «Про оренду майна спільної
власності територіальних громад району», «Про опис посвідчення помічникаконсультанта депутата районної ради сьомого скликання», «Про внесення
змін до рішення районної ради від 15.01.2016 р. «Про районний бюджет на
2016 рік (нова редакція)».

Оголосивши четверту сесію Свалявської районної ради сьомого
скликання закритою, Мирослава Ливч представила церковних хор
Центрального кафедрального собору на честь ікони Почаївської Божої
Матері (м. Мукачево), учасники котрого виконали декілька відомих
українських колядок, серед яких – «Добрий вечір тобі, пане господарю» та «у
Віфлеємі новина», а також популярну різдвяну пісню «Jingle bells».

