Робота депутатського корпусу
20 грудня у великому залі адмінбудівлі під головуванням голови районної ради
Мирослави Ливч відбулося останнє в цьому році сімнадцяте чергове сесійне засідання
депутатів районної ради VІІ скликання участь у якому взяли голова Свалявської РДА
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 Олександра Цуканова, Тетяни
Голонич Івана Русина Після виконання Гімну України та вшанування хвилиною мовчання
пам’яті загиблих воїнів на сході України головуюча ознайомила присутніх з порядком
денним. Слід відзначити, що засідання, участь у якому взяв 31 депутат пройшло в
злагодженому, розміреному темпі та без затяжних дискусій, завдяки чому вдалося позитивно
вирішити низку важливих питань, однак два пункти – «Про відчуження (приватизацію)
майна спільної власності територіальних громад району» та «Про стан законності, заходи
щодо її зміцнення та результати діяльності на території району» із раніше анонсованого до
розгляду переліку було знято.
Серед питань, які розглядаються на черговій сесії у кінці року, першим пунктом
традиційно є питання «Про звіт голови Свалявської районної ради» детальне обговорення
якого могло б «розтягнути» засідання на кілька годин та оскільки присутні ознайомилися із
ним напередодні (інформацію про діяльність голови районної ради уміщено на офіційному
сайті Свалявської райдержадміністрації та районної ради) депутати вирішили, що потреби
заслуховувати головуючу не має і одразу висловили їй ствердну одноголосну підтримку.

Так само позитивно-злагоджено голосували народні обранці і щодо питання «Про
оплату праці керівництва Свалявської районної ради на 2017 рік». Позицій «за» було 29,
адже ані голова управлінського органу Мирослава Ливч ані її заступник Клара Стегура
участі у голосуванні не брали згідно чинного Законодавства. Одностайне «так» – позиція
учасників засідання стосовно питання «Про витрати на утримання районної ради та її
виконавчого апарату на 2017 рік», – рішення, необхідного для нормального функціонування
владної структури упродовж наступного року.
Короткі дебати виникли у залі під час розгляду одного з найгостріших на сьогодні цінових
питань – «Про встановлення тарифів водопостачання та водовідведення». Проектом рішення
було передбачено підняття цінового тарифу: з централізованого водопостачання – 11,27 грн
за 1 м. куб. з централізованого водовідведення – 13,55 грн за 1.м. куб. Таким чином загальна
сума до сплати за вищевказані блага мала б становити 24,82 грн., але у ході роботи колегії
постійними комісіями було висунуто пропозицію до більш прийнятних: 9,05 грн – за
водопостачання та 10,88 грн – за водовідведення. Підняття цін на послуги Свалявського РКП
ВВ – життєво необхідне не лише для виходу цієї установи з економічного колапсу, (нарешті
підприємство вдасться витягнути з боргового «зашморгу»), а передусім, задля безпеки
здоров'я самих споживачів. Без прийняття цього рішення із кранів містян уже через кілька
місяців могла потекти не вода, а гидота Усвідомлюючи це, депутати відсунули популізм на
задній план, і одностайно затвердили нові тарифи.
Не заслуховували доповідачів, приймаючи ствердні рішення і щодо таких важливих
пунктів порядку денного як: «Про районний бюджет на 2017 рік»; «Про стан боротьби зі
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території
Свалявського району»; «Про оренду спільної власності територіальних громад району»;
«Про орієнтовний план роботи районної ради на 2017 рік»; «Про прогноз економічного і
соціального розвитку району на 2017 рік»; «Про стан захисту населення і території району
від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та забезпечення техногенної
та пожежної безпеки на території району»; «Про стан соціального захисту малозабезпечених
категорій громадян» – із ними урядовці ознайомилися напередодні засідання, та все ж
коротку паузу члени депутатського корпусу таки зробили – оплесками вітали директора
Маломартинківським навчально-виховним комплексом Свалявської районної ради Вікторію
Цімболинець, кандидатуру якої на цю відповідальну посаду також прийняли одностайно.
У ході роботи колегії та постійних комісій районної ради пункт «Різне» було
доповнено питаннями «Про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки
сільськогосподарського призначення, яка знаходиться в оренді кадастровий номер
2124010100:01:058:0014)»; «Про внесення змін до Програми розвитку туризму і курортів у
Свалявському районі на 2016-2020 роки»; «Про затвердження Програми фізичної культури і
спорту на 2017-2020 роки»; «Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва в
районі на 2017-2018 роки»; «Про Програму підтримки Свалявського районного
комунального підприємства водопостачання та водовідведення на 2017-2019 роки» та «Про
внесення змін 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, 29.01.2016 р. №58,
25.02.2016 р. №63, від 29.03.2016 р. №77, 15.04.2016 р. №90, 13.05.2016 р. №91, 24.06.2016 р.
№102, 21.07.2016 р. №103, 23.09.2016 р. №108, 10.11.2016 р. №136, 16.11.2016 р. №137,
08.12.2016 р. №138», пов’язаними зі зміною обсягу раніше виділеної на оплату житловокомунальних послуг, але фактично невикористаної субвенції з держбюджету на суму 6 млн.
грн.
Усі рішення були схвально прийняті депутатами, а відтак голова районної ради
Мирослава Ливч щиро привітала колег із наступаючими Новорічно-Різдвяними святами,
подякувала за тісну співпрацю та взаємопорозуміння й побажавши присутнім наснаги,
успіхів та миру у нашій країні оголосила сесію закритою.

