ПРОТОКОЛ
позачергової восьмої сесії Свалявської районної ради VІІ скликання
15.04.2016 р.

м.Свалява
Всього обрано депутатів: 34 чол.
Взяли участь у роботі сесії: 28 чол.

Відкриває і веде позачергову восьму сесію районної ради сьомого
скликання голова районної ради Ливч Мирослава Михайлівна.
Головуюча повідомила, що на позачергову восьму сесію районної ради
з’явилося (зареєструвався) 28 депутатів.
На сесію запрошені голова райдержадміністрації, заступники голови
райдержадміністрації, керівники управлінь та відділів райдержадміністрації,
правоохоронних та контролюючих органів, представники засобів масової
інформації, які акредитовані районною радою. Більшість із запрошених
з’явилася.
Рада одноголосно підтримала пропозицію розпочати роботу позачергової
восьмої сесії районної ради.
(Лунає Державний Гімн України)

Згідно Регламенту роботи Свалявської районної ради утворюється
секретаріат сесії у складі трьох депутатів. До складу секретаріату пропонуються
кандидатури: Гончарук В.В., Петьовка П.В., Ропонич В.І.
Пропозиція ставиться на голосування і одноголосно приймається.
На розгляд позачергової восьмої сесії пропонується такий порядок денний:
1.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.
Рада одноголосно прийняла порядок денний позачергової восьмої сесії
районної ради за основу. ЗА – 28 депутатів (поіменне голосування додається).
Рада одноголосно затвердила порядок денний позачергової восьмої сесії
районної ради в цілому. ЗА – 28 депутатів. (поіменне голосування додається).
Головуюча ознайомила присутніх з пропонованим регламентом роботи
позачергової восьмої сесії районної ради.
Для інформації з питання порядку денного пропонується надати до 10 хв.
Для виступів у порядку обговорення – до 7 хв.
Для повторних виступів – до 1 хв.
Для довідок та пропозицій – до 1 хв.
Для внесення депутатських запитів і запитань - до 5 хв.
Позачергову восьму сесію провести протягом 1 години. В разі необхідності
зробити перерву на 15 хвилин після однієї години роботи сесії.

Рада одноголосно затвердила регламент роботи восьмої

сесії районної

ради.
На розгляд сесії виноситься 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».
ВИСТУПИЛИ: Прожегач Р.В., начальник фінуправління РДА, зазначила,
що відповідно до розпорядження ОДА від 14.04.2016 р. «Про перерозподіл
обсягів субвенції» та, враховуючи фактично нараховані у січні-березні 2016 р.
обсяги пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу, район має необхідність у
збільшенні обсягів державної субвенції на надання пільг та житлових субсидій
населенню на придбання твердого та рідкого пічно-побутового палива і
скрапленого газу на загальну суму 1 млн. грн.
Дідович О.А., голова райдержадміністрації, зауважив, що на даний час
Свалявський район боргує по субсидіям 32 млн. грн.
Рада одноголосно прийняла проект рішення за основу. ЗА – 28 депутатів.
(поіменне голосування депутатів додається)
Калабішка С.О. запропонував доповнити проект рішення змінами по
управлінню соціального захисту населення, розподіливши субвенцію з
Державного бюджету на надання пільг та субсидій на тверде паливо та
скраплений газ сумі 1 000 000 грн.
Рада одноголосно підтримала пропозицію Калабішки С.О. ЗА – 28 депутатів.
Рада одноголосно прийняла рішення із змінами і доповненням в цілому
(рішення додається). ЗА – 28 депутатів.
(поіменне голосування депутатів додається)
Враховуючи те, що питання порядку денного позачергової восьмої сесії
розглянуто і по ньому прийнято рішення, запитань чи зауважень до роботи сесії
не поступало, позачергова восьма сесія районної ради сьомого скликання
оголошується закритою.
(Лунає Державний Гімн України)
Голова ради

М.Ливч

