Із сесійної зали

11 грудня 2019 року відбулося перше пленарне засідання чергової тридцять п'ятої сесії
Зарічненської районної ради сьомого скликання під головуванням голови районної ради
Аркадія Місюри.

В роботі пленарного засідання, окрім 27 депутатів районної ради, взяли участь
працівники виконавчого апарату районної ради, начальники управлінь та відділів
райдержадміністрації, сільські та селищний голови, керівники підприємств, установ,
організацій району, які не є депутатами районної ради.

На початку сесії голова ради за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток
територіальних громад Зарічненщини та з нагоди Дня місцевого самоврядування вручив
Почесну Грамоту районної ради депутату районної ради Чепурі Миколі Федоровичу, а
також традиційно привітав з днем народження депутатів, які відзначили його в
міжсесійний період. Після чого перейшли до затвердження порядку денного 35-ї сесії.
Тож до основних питань за висновками постійних комісій та президії районної ради було
внесено ще 10. Усього ж обранці громад затвердили порядок денний сесії із 29-ти
питань, які попередньо розглянули на засіданнях профільних постійних комісій та
президії ради.

У ході засідання першого пленарного засідання було заслухано інформації: Про звіт
голови Зарічненської районної ради щодо виконання повноважень упродовж звітного
періоду, Про звіт постійних комісій районної ради сьомого скликання за 2019 рік, Про
стан справ та заходи щодо розвитку культури і туризму в Зарічненському районі.
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Затвердили 7 районних програм, зокрема: Про Програму економічного та соціального
розвитку Зарічненського району на 2020 рік, Про районну програму фінансової
підтримки депутатської діяльності Зарічненської районної ради на 2020 рік, Про районну
Програму фінансової підтримки з питань призначення державних соціальних допомог та
компенсацій, надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг
у грошовій формі на 2020-2023 роки, Про Програму сприяння функціонування Центру
надання адміністративних послуг у Зарічненському районі на 2020 рік та інші.

Внесли зміни до ряду районних програм на 2019 рік (програми «Розвитку первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2018-2020 роки», Програми
інформатизації Зарічненського району на 2019-2020 роки, Програми відшкодування
витрат за надані пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку на 2018-2022 роки
та інші).

Внесли зміни до районного бюджету на 2019 рік та затвердили районний бюджет на
2020 рік.

Серед інших затверджених питань, - питання Про план діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2020 рік, Про затвердження плану роботи районної ради на 2020
рік.

При розгляді питання порядку денного сесії «Про розгляд депутатських запитів та хід їх
виконання" депутати заслухали інформацію яка надійшла у міжсесійний період на раніше
прийняті депутатські запити та підтримали рішення з таких питань: Про звернення
депутатів Зарічненської районної ради до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України з приводу прийняття Верховною Радою України в першому
читанні законопроекту так званий «ринок землі» в Україні, Про звернення депутатів
Зарічненської районної ради до Верховної Ради України щодо доопрацювання Проекту
Закону № 0931 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом
Європейського Союзу), Про усний депутатський запит депутата районної ради
Полюховича А.І..
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