На ліквідацію наслідків паводка виділили кошти з резервного
фонду
15 квітня під керівництвом голови районної ради Мирослави
Ливч відбулося засідання позачергової восьомої сесії районної ради
сьомого скликання, участь у якій взяли 28 депутатів із 34. Серед
запрошених – голова райдержадміністрації Олександр Дідович,
керівники окремих управлінь та відділів райдержадміністрації,
правоохоронних та контролюючих органів, представники засобів
масової інформації, які акредитовані районною радою.

Розпочавши роботу сесії після виконання Державного гімну та
вшанування пам’яті воїнів, полеглих в АТО, головуюча
запропонувала депутатам обрати секретаріат у складі Петра
Петьовки, Василя Ропонича та Володимира Гончарука, затвердити
регламент. Пропозицію підтримали одноголосно.

Оскільки приводом для зібрання стала злива, що пройшлася
Родниковою Гутою 11 квітня, то й основним у порядку денному
було 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,
від 29.01.2016 р. № 58, від 25.02.2016 р. № 63, від 29.03.2016 р. №
77”, зокрема, виділення з резервного фонду райдержадміністрації
коштів, які будуть скеровані на ліквідацію наслідків стихійного лиха
у рекордні строки.
Коментуючи нові зміни, внесені до районного бюджету на
2016 рік, начальник фінансового управління райдержадміністрації
Руслана Прожегач також зазначила, що відповідно до
розпорядження
голови
Закарпатської
обласної
державної
адміністрації „Про перерозподіл обсягів субвенції” від 14.04.2016,
район має необхідність у збільшенні обсягів державної субвенції
надання пільг житлових субсидій населенню на придбання твердого
та рідкого пічно-побутового палива і скрапленого газу на загальну
суму 1 млн. грн.
Таку ж пропозицію виніс на розгляд сесії депутат Сергій
Калабішка. Про внесення до проекту рішення подальших необхідних
змін всі депутати проголосували ствердно.

Після прийняття відповідного рішення голова Свалявської
РДА Олександр Дідович подякував усім депутатам за наочно
продемонстровану готовність об’єднувати сили для подолання
спільної біди:
–За підрахунками експертів – районної комісії, яка здійснила
обстеження місцевості, що постраждала внаслідок паводка,
проектантів служби автомобільних доріг у Закарпатській області та
Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса – стихія завдала
Родниковій Гуті збитків на чотири з половиною мільйони гривень.
Сума більш ніж значна, тому вважаю за необхідне підготувати
клопотання щодо асигнування фінансів і із резервного фонду
Закарпатської ОДА, і із резервного фонду Кабінету Міністрів
України. Втім, відрадно усвідомлювати, що, незважаючи на
відстоювання різних політичних поглядів, осторонь страшного лиха,
що трапилося у нашому краї, ніхто із депутатів не залишився.
Нинішнім рішенням кожен із вас продемонстрував: коли до твого
дому приходить лихо, це стосується всіх нас. Дякую вам.
Розглянувши питання порядку денного, голова районної ради
Мирослава Ливч завершила роботу сесії.

