Плідна робота депутатів
21 липня під головуванням очільника Свалявської районної ради
Мирослави Ливч відбулося дванадцяте позачергове сесійне засідання депутатів
сьомого скликання за участі голови Свалявської РДА О. О. Дідовича,
представників правоохоронних та контролюючих органів, окремих керівників
відділів, представників засобів масової інформації, акредитованих районною
радою, та 24 народних обранців із 34.
Перед початком роботи Мирослава Ливч повідомила про кадрові зміни у
районі – т. в. о. начальника Свалявського відділення поліції Мукачівського
відділу поліції ГУНП в Закарпатській області буде підполковник поліції Іван
Повханич.
До секретаріату засідання було обрано депутатів Михайла Миговича,
Олександра Сурана та Івана Сая.

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, від 15.04.2016 р. № 90,
від 13.05.2016 р. № 91, від 24.06.2016 р № 102“, якими передбачено
розподілення 104 тисяч гривень (вільний залишок, що склався на початок року)
між головними розпорядниками коштів районного бюджету та збільшення
обсягів бюджетних доходів і видатків на загальну суму 3 мільйони 625 тисяч
гривень, а саме: відділу охорони здоров'я Свалявської РДА – 2 мільйони 40
тисяч гривень,
з них: на придбання рентгенівського апарата для
обслуговування населення – 1 мільйон 800 тисяч гривень, на придбання
калоприймачів – 40 тисяч гривень, (Свалявська ЦРЛ) на фінансування районної
програми „Розвиток та вдосконалення системи надання медичної допомоги
хворим нефрологічного профілю“ – 100 тисяч гривень, на фінансування

програми «Цукровий та нецукровий діабет на 2016 – 2020 роки» – 100 тисяч
гривень); відділу культури і туризму райдержадміністрації на реконструкцію
будівлі Свалявської ДШМ – 150 тисячі гривень, для капітального ремонту
автобуса Свалявського РБК – 20 тисяч гривень; відділу освіти для безоплатного
харчування учнів початкової ланки – 205,3 тисячі гривень; управлінню
соціального захисту населення на погашення кредиторської заборгованості за
проведення капремонту квартири інваліда війни – 23,672 тисячі гривень, на
матеріально-технічне та інформаційне забезпечення робіт із соціального
обслуговування населення – 10 тисяч гривень, на фінансування районної
програми „Турбота“ – 180 тисяч гривень; Свалявському МВУ СБ України в
Закарпатській області для розвитку „Програми забезпечення національної
безпеки в районі та діяльності Свалявського міжрайонного відділення
управління Служби безпеки України в Закарпатській області на 2016 – 2020
роки“ – 30 тисяч гривень; для відновлення утримуючої стінки по вул.
Духновича с.Поляни (співфінансування з Полянською сільською радою) – 100
тисяч гривень; для збільшення резервного фонду Свалявської РДА – 100 тисяч
гривень.

У ході роботи постійних комісій порядок денний доповнено питанням
„Про реорганізацію Маломартинківської загальноосвітньої школи І ступеня
Свалявської районної ради Закарпатської області та Маломартинківського
дошкільного
навчального
закладу
Тибавської
сільської
ради
у
Маломартинківський навчально-виховний комплекс Свалявської районної ради
Закарпатської області шляхом злиття“.

Також постійними комісіями з питань законності, правопорядку,
регламенту, депутатської етики, гласності, регуляторної та промислової
політики, планування, туризму та рекреації запропоновано зробити
перерозподіл коштів на суму 350 тисяч гривень, які виділяються на ремонт
Плосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (для завершення капітального ремонту із
заміни вікон – 300 тисяч гривень, на поточний ремонт внутрішніх вбиралень –
50 тисяч гривень), зняти 20 тисяч гривень із управління соціального захисту
населення Свалявської РДА (в частині виплати одноразової допомоги),
направивши їх районному комунальному підприємству водопостачання та
водовідведення для придбання шланга-труби для відновлення водопостачання
по вул.Робітничій (програма „Питна вода Свалявщини“) та включити пункт
придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у
сільській місцевості, скерувавши 500 тисяч гривень на придбання транспорту
для Плосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (співфінансування з Плосківською
сільською радою) шляхом внесення до проекту рішення необхідних змін.
Оскільки детально із матеріалами проекту рішення депутати
ознайомилися під час роботи комісій, то одноголосно прийняли питання, не
заслуховуючи доповідачів, проте інформацією про результати ДПА у формі
ЗНО учнів 11-их класів загальноосвітніх навчальних закладів Свалявського
району з математики, української мови та літератури, історії України із
присутніми поділилася начальник відділу освіти Свалявської РДА Едіта
Грабар.
Розглянувши всі питання порядку денного, Мирослава Ливч завершила
роботу сесії.

