Депутати завершили рік
28 грудня у малому залі засідань районної ради під головуванням
очільника районної ради Мирослави Ливч відбулася вісімнадцята
позачергова сесія районної ради VІІ скликання у якому взяли участь голова
Свалявської РДА Олександр Дідович, голови територіальних громад району,
керівники правоохоронних та контролюючих органів, окремі керівники
відділів, представники засобів масової інформації, акредитовані районною
радою та 26 народних обранців із 34.

Згідно з регламентом утворено секретаріат у складі Віталія Пацана,
Марії Мигович, Василя Ропонича. Після виконання Гімну України та
вшанування хвилиною мовчання пам’яті загиблих на сході України воїнів
головуюча ознайомила присутніх з порядком денним.
На розгляд сесії виносилися питання: «Про районний бюджет на 2017
рік»; «Про передачу майна спільної власності територіальних громад
району»; «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, 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, 20.12.2016 р № 158».
Порядок денний утвердили одноголосно, щоправда із кількома
доповненнями – депутат Іван Микульця висловив необхідність інформування
членів депутатського корпусу начальником Свалявського ВПМВ ГУНП
України в Закарпатській області щодо стану охорони громадського порядку у
ході перших місцевих виборів об’єднаних територіальних громад на
найближчому сесійному засіданні, а від так запропонував включити до
порядку денного питання «Про інформацію начальника Свалявського ВПМВ
ГУНП України в Закарпатській області, щодо стану охорони громадського

порядку у ході перших виборів голови Полянської об’єднаної територіальної
громади», і дати час для підготовки інформації, задокументувавши питання
під час сьогоднішнього засідання окремим рішенням. А заступник голови
ради Клара Стегура зазначила необхідність у доповненні порядку денного
пунктом «Про затвердження плану діяльності районної ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2017 рік».

Відтак слово надали начальнику фінансового управління Свалявської
РДА Р. В. Прожегач. Знайомлячи депутатів із проектом рішення, головний
фінансист району зазначила, що у зв’язку з прийняттям 21 грудня 2016 року
ЗУ «Про державний бюджет України на 2017 рік», а також утворенням на
території Свалявшини нового самоврядного органу – Полянської окремої
територіальної громади, яка з 1 січня 2017 року переходить на прямі
міжбюджетні трансферти з державним бюджетом запропоновано новий
проект районного бюджету на 2017 рік. В тому числі за рахунок зменшення
обсягу держбюджетних субвенцій: освітньої – на суму 12,6 мільйона гривень,
медичної – на суму 5, 7 мільйона гривень та державних дотацій на суму 5,8
мільйона гривень.
Розглядаючи проект рішення Олександр Дідович повідомив, що на
передодні засідання голова Полянської ОТГ Іван Дрогобецький письмово
звернувся до керівництва району з пропозицією щодо асигнування Бюджету
новоствореного самоврядного органу коштів на загальну суму 3 мільйона
гривень, спрямованих на утримання районного медичного закладу
вторинного рівня (Свалявської ЦРЛ). Пропозицію підтримали одноголосно
тож районний бюджет 2017 року становитиме 395004,0 тисяч гривень.
Наступним розглядали питання «Про передачу майна спільної
власності територіальних громад району», оскільки з утворенням Полянської
ОТГ проектом рішення передбачено передачу на баланс новоствореного
самоврядного органу низки освітніх (Полянської, Плосківської, Оленівської,

Павлівської, Плоскопотіцької, Яківської, Родниківської, Уклинської
загальноосвітніх шкіл) та медичних (Полянської АЗПСМ, ФАП с.Уклин)
закладів.
Знайомлячи депутатів з проектом рішення про внесення змін до
бюджету 2016 року, знову виступаючи перед обранцями, Руслана Василівна
наголосила на збільшенні обсягу основного кошторису на загальну суму 36,1
мільйона гривень за рахунок субвенції з державного бюджету, що будуть
спрямовані УСЗН для виплати допомоги сім’ям з дітьми та оплати за надані
пільги та житлові субсидії населенню на оплату за спожиті енергоносії.
За питання внесені до порядку денного шляхом депутатських
пропозицій, також голосували одноголосно, тож завершивши роботу
Мирослава Ливч оголосила сесію закритою.

