Відбулася чергова сесія районної ради
У четвер, 10 листопада, відбулася чотирнадцята чергова сесія районної ради, яку вела
голова ради Мирослава Ливч. У засіданні взяли участь голова райдержадміністрації
Олександр Дідович, заступник голови ради Клара Стегура, голови територіальних громад
району, керівники правоохоронних та контролюючих органів, окремі керівники відділів,
представники засобів масової інформації, акредитовані районною радою та 32 районні
депутати із 34.

Згідно з регламентом утворено секретаріат у складі Івана Сая, Василя Зварича, Петра
Петьовки.

Після виконання Гімну України та вшанування хвилиною мовчання пам’яті загиблих
воїнів на сході України головуюча ознайомила присутніх відповіддю Мінфіну на звернення
Свалявської районної ради стосовно здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян (місцеві органи виконавчої влади мають можливість самостійно
визначати обсяг пільгових перевезень та відповідно до статті 91 Бюждетного кодексу
України передбачати видатки, забезпечуючи контроль за ефективним і цільовим
використанням коштів на цю мету), та відповіддю Свалявської районної ради на колективне

звернення депутатів щодо ліквідації наслідків паводку на території сіл Родниківка та
Родникова Гута (загалом було спрямовано 546 тисяч гривень: 174 тисячі гривень з районного
бюджету та 372 тисячі гривень із бюджету Родниківської сільської ради, виготовлені ПКД,
тривають капітальні ремонтні роботи), порядком денним.
Оскільки 25 жовтня минув рік з моменту проведення виборів до районної ради, тож
привітавши колег із річницею роботи Мирослава Михайлівна побажала їм наснаги для
подальшої результативності і за прояв турботи порозуміння та наполегливу працю,
спрямовану на благо громадян, яку постійно демонструють народні обранці.
На розгляд депутатів пропонувались такі питання: «Про Програму забезпечення
діяльності служби з питань реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2016 рік»; «Про Програму
утримання господарської служби відділу управління майном району районної ради та майна
спільної власності територіальних громад району на 2017-2018 роки»; «Про затвердження
районної Програми приватизації об’єктів нерухомого майна спільної власності
територіальних громад району на 2016-2017 роки»; «Про затвердження нормативної
грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності
(кадастровий номер 2124081600:03:001:0051)»; «Про затвердження нормативної грошової
оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що знаходиться в оренді
(кадастровий номер 2124082300:03:001:0002)»; «Про затвердження нормативної грошової
оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що знаходиться в оренді
(кадастровий номер 2124086900:01:001:0021)»; «Про оренду майна спільної власності
територіальних громад району»; «Про надання дозволу на списання майна спільної власності
територіальних громад району»; «Про внесення змін до рішення районної ради №25 від
14.12.2015р. „Про оренду майна спільної власності територіальних громад району“; «Про
передачу службового автомобіля»; «Про погодження призначення директора Пасіцької
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявської районної ради»; «Про внесення змін до
Програми „Турбота“ щодо посилення соціального захисту малозабезпечених категорій
громадян на 2016-2018 роки (від 24.12.2015 р. № 39)»; «Про втрату чинності рішення
районної ради №86 від 30.06.2011р. „Про затвердження Порядку надання дозволів на
спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення“; «Про хід
виконання прогнозу соціально-економічного розвитку району за січень-червень 2016 року»;
«Про звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2016 року»; «Про стан підготовки
закладів освіти, культури, охорони здоров’я до роботи в осінньо-зимовий період»; «Про
затвердження списку присяжних Свалявського районного суду Закарпатської області»; «Про
здійснення Свалявським РЕМ контролю за споживанням електричної енергії населенням
району, станом розрахунків споживачів за електроенергію та про проведену в 2015 році
роботу по обслуговуванню населення району»; «Про внесення змін до Статуту Свалявського
районного комунального підприємства водопостачання та водовідведення»; “Про внесення
змін до Статуту комунального унітарного підприємства „Свалявське районне бюро технічної
інвентаризації»; «Про стан використання бюджетних коштів головними розпорядниками
коштів за І півріччя поточного року»; «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, від 23.09.2016 р. №108»; «Різне».

Постійними комісіями та колегією районної ради було запропоновано доповнити його
питаннями: «Про програму з проведення лікувально-профілактичних робіт у сфері
ветеринарної медицини на 2016-2017 роки»; «Про внесення змін до районної Програми
зайнятості населення на період до 2017 року»; «Про звіт про виконання районного бюджету
за 9 місяців 2016 року»; «Про надання дозволу на списання обладнання».
Прийнявши порядок денний в цілому з доповненнями та змінами, депутати
приступили до його розгляду. Оскільки народні обранці плідно попрацювали в комісіях, то
при голосуванні доповідачів не заслуховували, а питання порядку денного більшість
депутатів голосували ствердно. Втім, дебати у залі викликало питання внесення змін до
районного бюджету, яке в момент остаточного його прийняття, потрібної кількості голосів
так і не набрав. Дійшовши згоди депутати переголосували рішення скерувавши 300 тисяч
гривень на харчування учнів шкіл району.
Щодо інших змін у основному кошторисі району то їх буде внесено уже найближчим
часом.
Розглянувши всі питання порядку денного Мирослава Ливч завершила роботу
чергової 14 сесії.

