Депутати прийняли районний бюджет на 2016 рік
24 грудня відбулася остання в цьому році сесія Свалявської районної ради
сьомого скликання
На минулому тижні голова ради Мирослава Ливч провела засідання чергової третьої сесії
Свалявської районної ради сьомого скликання за участі 31 районного депутата. На сесії були
присутні заступник голови райради Клара Стегура, очільник райдержадміністрації
Олександр Дідович, обласні депутати від Свалявського району, голови територіальних
громад, керівники окремих управлінь та відділів РДА, представники правоохоронних та
контролюючих органів, працівники апарату райради та громадськість.
Розпочинаючи роботу сесії, Мирослава Ливч запропонувала хвилиною мовчання вшанувати
пам'ять загиблих воїнів на Сході, після чого оголосила про створення фракцій ВО «Батьківщина»,
котру очолив Микола Кіт, та «Єдиного центру», головою якої обрано Ганну Івановчик. Стосовно
БПП «Солідарність», то депутати райради від даної політсили повідомили, що працюватимуть як
позафракційні. Крім цього, голова райради поінформувала присутніх про кадрові в районі:
начальником Свалявського відділення Мукачівської місцевої прокуратури призначено Ігоря
Жураківського.

Далі згідно з Регламентом роботи райради було утворено секретаріат, до якого увійшли Віктор
Гайпел, Василь Петьовка та Юрій Плоскіна.
Першим питанням порядку денного було «Про прогноз економічного та соціального розвитку
району на 2016 рік». До речі, колегія районної ради попередньо внесла пропозицію доповнити
його депутатським зверненням Сергія Калабішки з такими пунктами: «Продовжити асфальтування
вулиць в с. Голубиному», «Будівництво водопроводу питної води в с. Голубиному» та
«Будівництво пішохідних доріжок в с. Голубиному». Присутні депутати взялися жваво
обговорювати дане доповнення, відтак у кінцевому результаті виникла пропозиція дещо
відкоригувати ці пункти, аби вони стосувались не тільки Голубиного, але й решти населених

пунктів Свалявщини. Крім цього, постійні комісії з питань фінансів та бюджету, а також з питань
законності, правопорядку, регламенту, депутатської етики, гласності та регуляторної політики
запропонували включити до проекту рішення проведення реконструкції Росошанської ЗОШ та
закладів культури району, що знаходяться в незадовільному стані, а також будівництво
спортивного залу на базі Свалявської ЗОШ №1.

Далі народні обранці розглянули та прийняли такі питання порядку денного: «Про районний
бюджет на 2016 рік», «Про внесення змін до рішення районної ради від 31.01.2015 р. №372 «Про
районний бюджет на 2015 рік», «Про орієнтовний план роботи районної ради на 2016 рік», «Про
оплату праці керівництва Свалявської районної ради на 2016 рік», «Про витрати на утримання
районної ради та її виконавчого апарату на 2016 рік», «Про програму підтримки районної газети
«Вісті Свалявщини» на 2016–2018 роки», «Про програму підтримки і розвитку місцевого
самоврядування на 2016–2020 роки», «Про районну програму «Власний дім» на 2016–2020 роки»,
«Про районну програму «Турбота» на 2016–2018 роки», «Про програму розвитку та підтримки
тваринництва і птахівництва в районі на 2016–2020 роки», «Про програму розвитку культури і
мистецтва в районі на 2016–2018 роки», «Про районну програму та вдосконалення системи
надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2016–2018 роки», «Різне», а
також запропоновані постійними комісіями та колегією райради питання «Про районну програму
сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі
людьми на 2016–2020 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» та «Про
створення тимчасової комісії з вивчення фінансово-економічного стану Свалявського РКП
водопостачання та водовідведення».
Наприкінці пленарного засідання Мирослава Ливч привітала присутніх з наступаючими новорічноріздвяними святами, побажавши всім міцного здоров’я, сил, наснаги, добра, миру та
взаєморозуміння.

