Відбулася чергова сесія районної ради
У четвер, 16 червня, відбулася десята чергова сесія районної ради, яку вела
голова ради Мирослава Ливч. У засіданні взяли участь голова
райдержадміністрації Олександр Дідович, голови територіальних громад району,
керівники правоохоронних та контролюючих органів, окремі керівники відділів,
представники засобів масової інформації, акредитовані районною радою.

Згідно з регламентом утворено секретаріат у складі Івана Микульці,
Миколи Кіта, Олександра Сурана.
Після виконання Гімну України та вшанування хвилиною мовчання пам’яті
загиблих воїнів на сході України головуюча ознайомила присутніх з порядком
денним. На розгляд депутатів пропонувались такі питання: „Про виконання
прогнозу економічного і соціального розвитку району за 2015 р.”, „Про звіт
голови райдержадміністрації про виконання делегованих районною радою
повноважень”, „ Про стан утримання автомобільних доріг на території району та
шляхи їх покращення”, „Про виконання районного бюджету за І квартал 2016
року”, „Про стан і перспективи розвитку туристично-рекреаційної галузі району”,
„Про стан пасажирських перевезень у районі”, „Про стан та заходи щодо
збереження і раціонального використання деревинних лісових ресурсів
державним підприємством „Свалявське лісове господарство”, „Про встановлення
тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення”, „ Про оренду майна
спільної власності територіальних громад району”,
„Про майно спільної
власності територіальних громад району”, „Про звільнення від орендної плати на
період літніх канікул”, „Про внесення змін до рішення районної ради № 25 від
14.12.2015 р.”, „Про оренду майна спільної власності територіальних громад
району”, „Про надання дозволу на списання майна спільної власності
територіальних громад району”, „Про передачу службового автомобіля”, „Про
програму забезпечення діяльності служби з питань державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

громадських формувань на 2016 рік”, „Про підтримку звернення депутатів
Житомирської районної ради до Верховної Ради України”, „Про втрату чинності
рішення районної ради № 86 від 30.06.2011р.”, „Про затвердження Порядку
надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів
місцевого значенням”, „Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України”, „Різне”.

У ході роботи постійних комісій та колегії внесено кілька пропозицій до
порядку денного. Постійні комісії з питань промислової політики, планування,
туризму та рекреації; з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я
та соціального захисту населення колегія районної ради запропонували доповнити
його питаннями „Про реорганізацію Яківської та Оленівської загальноосвітніх
шкіл 1 ступеня у філії Плосківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів”, „Про
реорганізацію Маломартинківської загальноосвітньої
школи І ступеня та
Маломартинківського дошкільного навчального закладу у Маломартинківський
навчально-виховний комплекс”, „Про затвердження
нормативної
грошової
оцінки
земельної
ділянки сільськогосподарського призначення державної
власності (кадастровий номер 2124081600:03:001:0051)”, „Про внесення змін до
районної програми розвитку та вдосконалення системи надання медичної
допомоги хворим нефрологічного профілю на 2016-2019роки”, „Про внесення
змін до рішення районної ради від 15.01.2016р. №49”, „Про районний бюджет на
2016 рік” (нова редакція) із змінами, внесеними рішеннями від 15.01.2016 р. №57,
від 29.01.2016р. №58, від 25.02.2016 р. №63, від 29.03.2016 р. №77, від 15.04.2016
р. №90, від 13.05.2016 р. №91”,„Про клопотання щодо нагородження Почесною
грамотою Верховної Ради України”, „Про надання дозволу на списання майна”.
Прийнявши порядок денний в цілому з доповненнями та змінами, депутати
приступили до його розгляду. Оскільки народні обранці плідно попрацювали в
комісіях, то прийняли ряд питань, не заслуховуючи доповідачів. Серед них – „Про
виконання прогнозу економічного і соціального розвитку району за 2015р.”, „Про
звіт голови райдержадміністрації про виконання делегованих районною радою

повноважень”, „Про виконання районного бюджету за І квартал 2016 року”, „Про
стан і перспективи розвитку туристично-рекреаційної галузі району”, „Про стан
пасажирських перевезень в районі”.
Дебати в залі викликало питання про встановлення тарифів на послуги з
водопостачання та водовідведення. Не дійшовши консенсусу, було вирішено
зробити перерву до наступного дня.
У п’ятницю після організаційних процедур було продовжено роботу сесії з
обговорення розпочатого напередодні питання. Однак і цього разу домогтись
позитивного результату не вдалось, як і прийняти рішення з більшості
запланованих питань.
Одностайно проголосували депутати питання „Про підтримку звернення
депутатів Житомирської районної ради до Верховної Ради України”, „Про
реорганізацію Маломартинківської загальноосвітньої
школи І ступеня та
Маломартинківського дошкільного навчального закладу у Маломартинківський
навчально-виховний комплекс”, „Про внесення змін до районної програми
розвитку та вдосконалення системи надання медичної допомоги
хворим
нефрологічного профілю
на 2016-2019 роки”, „Про клопотання щодо
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України”, „Про надання
дозволу на списання майна спільної власності територіапльних громад району”.
А от життєво важливі питання таки залишились не вирішеними. Зокрема, не
проголосували депутати за рішення „Про внесення змін до рішення районної ради
від 15.01.2016р. №49”, „Про районний бюджет на 2016 рік” (нова редакція) із
змінами, внесеними рішеннями від 15.01.2016 р. №57, від 29.01.2016р. №58, від
25.02.2016 р. №63, від 29.03.2016 р. №77, від 15.04.2016 р. №90, від 13.05.2016 р.
№91”, що стосувалися змін у частині виділення коштів на програму розвитку та
вдосконалення системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного
профілю на 2016-2019 роки, а саме: перевезення хворих нефрологічного профілю
на гемодіаліз до Міжгірського спеціалізованого відділення ЦРЛ, оскільки
Мукачівське, яке обслуговувало свалявців, – зараз на ремонті. Даним рішенням
також виділялися кошти на ремонт флюорографічного апарату, на Програму
„Турбота” в частині виділення коштів для надання одноразової грошової
допомоги особам, які беоуть участь в АТО, та важко і хронічно хворим
громадянам.
Розглянувши всі питання порядку денного, голова районної ради оголосила
чергову сесію закритою.

