Сесія районної ради
У п’ятницю, 23 вересня, відбулася тринадцята позачергова сесія
депутатів районної ради VІІ скликання, яку вела голова ради Мирослава
Ливч. У засіданні взяли участь голова райдержадміністрації Олександр
Дідович, керівники правоохоронних та контролюючих органів, окремі
керівники відділів, представники засобів масової інформації, акредитовані
районною радою та 23 народних обранці із 34.

Згідно з регламентом ради утворено секретаріат у складі Юрія Годі,
Василя Зварича та Ярослава Шандро 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 питання: «Про району програму
,,Власний дім” на 2016-2020 роки», «Про внесення зміни до програми
патріотичного виховання молоді, підготовки молоді до військової служби,
проведення часткової мобілізації людських та транспортних ресурсів на
2015-2016 роки», «Про внесення змін до районної програми «Спортивний
майданчик» на 2016-2020 роки», «Про внесення змін до рішення районної
ради від 15.01.2016 р. № 49 «Про районний бюджет на 2016 рік» (нова
редакція) із змінами, внесеними рішеннями 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, від
21.07.2016 р. № 103».
Оскільки напередодні депутати плідно попрацювали у ході роботи
постійних комісій та колегії, то всі рішення приймалися ними одноголосноствердно, проте поправки до порядку денного таки внесли: Закарпатському
обласному лабораторному центру Держсанепідемслужби України передати в
оперативне управління з правами балансоутримувача майно, що знаходиться
за адресою м.Свалява, вул.М.Підгірянки,8 – таку пропозицію, зваживши на
звернення представників відповідних органів, виніс на голосування депутат
Василь Мигович. Також для розміщення службових кабінетів надати відділу
державної пенітенціарної служби України в Закарпатській області
приміщення загальною площею 32,7 кв.м., другого поверху корпусу А1
адмінбудинку №1 Свалявської районної ради, за адресою м.Свалява,
пл.Головна, 1, Мукачівському місцевому центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги – нежитлове приміщення адмінбудинку №2
Свалявської районної ради площею 36 кв. м., за адресою м.Свалява,
вул.Визволення, 1 – дану пропозицію вніс депутат Володимир Гончарук.
Заслухавши всі аргументи, враховуючи ґрунтовність необхідних змін
учасники позачергового засідання висловили свою підтримку.

Відтак районні депутати прийняли районну програму «Власний дім» на
2016-2020 роки» (попередня нещодавно втратила свою чинність) додатково
профінансувавши її на 50 тисяч гривень, а програму «Патріотичне виховання
молоді, підготовки молоді до військової служби, проведення часткової
мобілізації людських та транспортних ресурсів» на 2015-2016 роки»
дофінансували на 30 тисяч гривень. Також змін зазнала і районна програма
«Спортивний майданчик» на 2016-2020 роки», на яку спрямували 130 тисяч
гривень для облаштування основи під спортивний майданчик на території
Голубинської ЗОШ І-ІІ ступенів.
Що ж стосується скарбниці району то головний кошторис Свалявщини
на 2016 рік перезатвердили таким чином: для завершення капітального
ремонту навчального корпусу Росошанської ЗОШ І-ІІ ступенів виділили 200
тисяч гривень, а на реконструкцію будівлі Свалявської ДШМ – 150 тисяч
гривень, і ще 325 тисяч спрямували для безоплатного харчування учнів шкіл
первинної ланки. Також 300 тисяч гривень було направлено на реалізацію
районної програми «Питна вода Свалявщини» і 250 тисяч гривень – на
утримання закладів охорони здоров'я нашого краю. Крім того, до обласного
бюджету для співфінансування завершення будівництва Неліпинської ЗОШ
І-ІІІ ступенів рішенням депутатів районної ради VІІ скликання направили 300
тисяч гривень.
Розглянувши усі питання порядку денного після прийняття ряду
важливих рішень Мирослава Ливч подякувала депутатам за плідну роботу та
порозуміння і оголосила сесію закритою.

