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У К Р А Ї Н А 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання п’ятої сесії 

21 квітня 2016 року
10.00

м. Хмельницький
Будинок рад



	Перед початком пленарного засідання голова обласної ради представив нового начальника Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області - Харченка Сергія Олександровича.

Голова обласної ради Загородний М.В. запросив депутатів зареєструватись. 
На пленарному засіданні зареєструвалось 80 депутатів (список додається. Додаток 1). 

Необхідне представництво є, пленарне засідання оголошено відкритим.
Головував на пленарному засіданні голова обласної ради                   Загородний М.В.

Головуючий, голова обласної ради Загородний М.В. поінформував, що                   на засідання запрошені народні депутати України, заступники голови обласної державної адміністрації, голови районних рад, районних державних адміністрацій, міські голови, керівники окремих управлінь обласної державної адміністрації, установ і організацій області та представники громадськості (списки додаються. Додаток 2). 

Головуючий закликав депутатів під час роботи чітко дотримуватись регламенту обласної ради.

Головуючий, голова обласної ради Загородний М.В. повідомив про створення в обласній раді депутатської групи «З питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків                                 з громадськістю» у такому складі: Лесков В.О., Дралюк М.І.,Янчук М.А., Завроцький О.І., Кухарук Н.Л., Микульський С.В., Бойко М.Д., Федорчук В.В., Перейма А.А. Уповноваженим представником обрано Лескова В.О.


Загородний М.В.,
головуючий

ПРОПОЗИЦІЯ: 
Порядок денний прийняти за основу.

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 75
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 5




Загородний М.В.,
головуючий 



Зачитав лист за підписом керівників п’яти депутатських фракцій з проханням включити до порядку денного п’ятої сесії питань, які б врегулювали та вирішили проблему формування вищого кадрового корпусу обласної ради (лист додається. Додаток 3).



Загородний М.В.,
головуючий

ПРОПОЗИЦІЯ:  
Включити до порядку денного питання «Про внесення змін до регламенту Хмельницької обласної ради» та «Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату Хмельницької обласної ради».


ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 44
проти – 27
утримались – 4
не голосували – 5

Андрійчук Н.В.,
депутат обласної ради

Депутатська фракція «За конкретні справи» виступає проти включення питання про затвердження структури виконавчого апарату до порядку денного, оскільки не дотримано норм регламенту. 

На прохання членів депутатської фракції «Радикальна партія Олега Ляшка» головуючий оголосив перерву.


(ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ)

Загородний М.В.,
головуючий

ПРОПОЗИЦІЯ: 
Повернутися до розгляду пропозиції щодо включення кадрових питань до порядку денного наступної сесії обласної ради.


ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО:
за – 35
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 43



Начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради                    Циц С.В. відповів на запитання депутатів обласної ради Олуйка В.М.,                Яцкова Б.О., Іващука С.П. стосовно правомірності внесення до порядку денного пленарного засідання кадрових питань з позиції Закону України «Про доступ до публічної інформації».


Загородний М.В.,
головуючий
ПРОПОЗИЦІЯ: 
Повернутись до розгляду питання.


ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 48
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 31


Савчук О.П.,
депутат обласної ради
Як голова постійної комісії обласної ради з питань законності, протидії корупції, регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування нагадав процедуру внесення питання на розгляд обласної ради на сесії. Запропоновані кадрові питання не пройшли відповідної процедури.

Загородний М.В.,
головуючий


Кадрові питання, запропоновані п’ятьма депутатськими фракціями для включення до порядку денного сьогодні, будуть перенесені на наступну сесію обласної ради. Рішення щодо розгляду їх сьогодні - скасувати.


Депутат обласної ради Драган О.В. просив оголосити перерву і запропонував головуючому, голові обласної ради ініціювати зустріч керівників усіх депутатських фракцій для обговорення спірного питання.


(ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ)

Загородний М.В.,
головуючий
ПРОПОЗИЦІЯ: 
Включити до порядку денного пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради питання «Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату Хмельницької обласної ради».


ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 46
проти – 17
утримались – 0
не голосували – 16


Загородний М.В.,
головуючий
ПРОПОЗИЦІЯ: 
Виключити з переліку питань проекту порядку денного питання «Про погодження надання товариству з обмеженою відповідальністю «РЕСУРС-СЕРВІС ПОДІЛЛЯ» спеціального дозволу на користування надрами», оскільки. Станом на даний час до обласної ради не надійшла відповідна інформація Державної служби геології та надр України.


ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 74
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 5



Депутати обласної ради підтримали пропозицію Лескова В.О. щодо надання слова голові громадської організації учасників АТО Трубаєнку О.А.


ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
за – 73
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 6


Трубаєнко О.А.,
голова громадської організації учасників АТО

Акцентував увагу на проблемах учасників АТО:
	лікування;

надання земельних ділянок;
пільгове перевезення;
отримання інвалідності;
висвітлення у ЗМІ усіх фінансових питань;
	відсутність державної програми підтримки учасників АТО.

Загородний М.В.,
головуючий
Обласна рада спільно з відповідним департаментами облдержадміністрації включаться у розробку обласної програми щодо вирішення проблемних питань учасників АТО. 


Депутати обласної ради затвердили порядок денний пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради.

Порядок денний

1.
Про депутатський запит ГЛАДУНЯКА Івана Васильовича та КОВАЛЬ Наталії Михайлівни щодо кризової ситуації, яка склалася в Державному закладі «Спеціалізована медико-санітарна частина №4 Міністерства охорони здоров’я України» в м.Нетішин.

2.
Про депутатський запит ГЛАДУНЯКА Івана Васильовича щодо порушення чинного законодавства, пов’язаного з виборами Плесенецького сільського голови Шепетівського району Павлюка М.П.

3.
Про депутатський запит ЯЦКОВА Бориса Олександровича щодо роботи Ізяславського районного військового комісаріату.

4.
Про депутатський запит ВИШНІВСЬКОЇ Наталії Миколаївни щодо виділення медичної субвенції для надання медичних послуг населенню Дунаєвецького району.

5.
Про депутатський запит БОЙКА Михайла Дмитровича щодо вжиття заходів стосовно припинення порушень прав громадян – учасників АТО на отримання у власність земельних ділянок.

6.
Про депутатський запит ОЛУЙКА Віталія Миколайовича                              щодо здійснення закупівель із застосуванням системи держзакупівель ProZorro об’єктами спільної власності територіальних громад Хмельницької області, які знаходяться в управлінні обласної ради.

7.
Про депутатський запит САВЧУКА Олександра Петровича щодо проведення загального обласного моніторингу стану водозабезпечення сільських мешканців Хмельниччини.

8.
 Про депутатський запит ТЕРЛЕЦЬКОЇ Галини Василівни щодо виділення коштів на будівництво водогону у с.Велика Клітна Красилівського району.

9.
Про депутатський запит ОСТРОВСЬКОЇ Ніли Василівни щодо співфінансування виконання робіт із забезпечення питною водою населених пунктів депресивної вирви Чернелівського водозабору. 

10.
Про депутатський запит ГНАТЮКА Миколи Григоровича щодо ситуації, яка склалася навколо Хмельницького обласного кістково-туберкульозного санаторію, що знаходиться на території Сербинівської сільської ради.

11.
Про депутатський запит ГЛАДІЙ Валентини Євгенівни щодо включення до переліку категорій пацієнтів, які лікуються в Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни, громадян області з правовим статусом «діти війни».

12.
Про депутатський запит САВЧУКА Олександра Петровича щодо внесення пропозицій стосовно створення грошового фонду або банку ліків для дороговартісного лікування мешканців області у разі екстремальних, нещасних випадків.

13.
Про депутатський запит САВЧУКА Олександра Петровича щодо внесення пропозицій стосовно створення грошового фонду або банку ліків для дороговартісного лікування мешканців області у разі екстремальних, нещасних випадків.
 
14.
Про депутатський запит ДЯЧУКА Миколи Миколайовича щодо роботи комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

15.
Про депутатський запит КИРИЛЮКА Івана Івановича та ШУТЯКА Андрія Васильовича щодо ситуації, яка склалася навколо будівництва заводу                     з виробництва пінопласту по вул. Центральна, 46а в с. Михайлівка Ярмолинецького району.

16.
Про депутатський запит ХАРКАВОГО Миколи Олександровича щодо ситуації, яка склалася навколо реалізації пайового фонду майна колективного сільськогосподарського підприємства ССЗ «Вільховецька»  (Чемеровецький район).

17.
Про виконання Регіональної програми поводження з небезпечними (токсичними) відходами у Хмельницькій області на 2010 – 2015 роки.
18.
Про виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки.
19.
Про програму охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016 – 2020 роки.
20.
Про виконання програми соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2015 рік. 
21.
Про програму соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2016 рік.
22.
Про виконання обласного бюджету за 2015 рік.
23.
Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік.
24.
Про Агенцію регіонального розвитку Хмельницької області.
25.
Про виконання програми забезпечення антитерористичного захисту енергетичного, транспортного комплексів, техногенно-небезпечних військових об’єктів та населення у Хмельницькій області на 2014 рік.
26.
Про виконання обласної програми запобігання і протидії корупції на період до 2015 року.
27.
Про виконання Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області на 2011 – 2015 роки. 
28.
Про внесення змін до комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області на 2016 – 2020 роки.
29.
Про внесення змін до програми покращення координації та повсякденної (оперативної) діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку на території Хмельницької області на 2016 – 2020 роки.
30.
Про комплексну програму використання трирівневої моделі у профілактиці правопорушень серед неповнолітнього населення на території Хмельницької області на 2016 – 2020 роки.
31.
Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.
32.
Про виконання програми розвитку галузі охорони здоров’я області на 2012 – 2015 роки.
33.
Про виконання обласної програми «Репродуктивне здоров’я населення Хмельницької області» на період до 2015 року.
34.
Про виконання обласної програми забезпечення медичних закладів області кадрами, особливо у сільській місцевості, на 2011 – 2015 роки.
35.
Про виконання обласної програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2013 – 2015 роки. 
36.
Про виконання обласної програми імунопрофілактики та захисту населення області від інфекційних хвороб на 2010 – 2015 роки.
37.
Про виконання Обласної програми «Спортивний майданчик» на 2010 – 2014 роки.
38.
Про виконання обласної цільової соціальної програми «Молодь Хмельниччини» на 2011 – 2015 роки. 
39.
Про обласну цільову соціальну програму «Молодь Хмельниччини» на 2016 – 2020 роки.
40.
Про виконання обласної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2015 року.
41.
Про виконання обласної програми підтримки сім’ї та демографічного розвитку на 2011 – 2015 роки.
42.
Про обласну соціальну програму підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству на період до 2020 року.
43.
Про виконання обласної програми забезпечення публічності у діяльності місцевих органів влади та розвитку інформаційної сфери Хмельниччини на 2012 – 2015 роки.
44.
Про виконання обласної програми розвитку архівної справи на 2011 – 2015 роки.
45.
Про внесення змін до цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру                                    у Хмельницькій області на 2014 – 2018 роки.
46.
Про надання виробничо-комерційному підприємству «ЯВІР-ІНВЕСТ» гірничого відводу для розробки ділянки «Південна» Горинь-Крупецького родовища пісків.
47.
Про погодження пропозиції Державної служби геології та надр України щодо включення Бистрицької ділянки надр до переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон. 
48.
Про Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області. 
49.
Про реформування друкованого засобу масової інформації та його редакції.
50.
Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про нагородження ЗВЕДЕНЮКА Миколи Андрійовича Грамотою Верховної Ради України.
51.
Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про нагородження СОБОЛЬ Лідії Юріївни Почесною грамотою Верховної Ради України. 
52.
Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про нагородження СІМКОВА Валерія Романовича Почесною грамотою Верховної Ради України. 
53.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти.
54.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо заборони відключення підприємств житлово-комунального господарства від електро- та газових мереж.
55.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо підтримки ініціативи депутатів Львівської обласної ради про розгляд та ухвалення законопроекту № 1170 «Про внесення змін                        і доповнень до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та деяких інших законів України щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій».
56.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Прем’єр-міністра України, Державного агентства водних ресурсів України щодо проблеми забезпечення водою населених пунктів Хмельниччини.
57.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо збільшення ліміту на споживання електроенергії.
58.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Голови Верховної Ради України щодо ухвалення закону про вибори народних депутатів України за відкритими списками.
59.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо прийняття загальнодержавного рішення про розірвання усіх торговельних зв’язків з Росією як країною- агресором. 
60.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо відновлення безкоштовного          (за кошти освітньої субвенції) харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій.
61.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних ресурсів України щодо виділення коштів з Державного бюджету на проведення робіт із забезпечення екологічно-безпечного збирання, проведення, зберігання та знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) і тари від них.
62.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України щодо вирішення питання забезпечення лікувально-профілактичних закладів області медичними імунобіологічними препаратами. 
63.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Міністерства охорони здоров’я України щодо вирішення питання по забезпеченню служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спеціалізованими санітарними автомобілями.
64.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо необхідності подолання вето Президента України на Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо фінансування професійно-технічної освіти».
65.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо реалізації в Україні розпорядження Міністерства енергетики та вугільної промисловості з освоєння маневрування атомними енергоблоками з добовим розвантаженням до 75 % номінальної потужності.


ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
за – 52
проти – 0
утримались – 22
не голосували – 5



Про депутатський запит Гладуняка Івана Васильовича та Коваль Наталії Михайлівни щодо кризової ситуації, яка склалася в Державному закладі «Спеціалізована медико-санітарна частина № 4 Міністерства охорони здоров’я України» в м. Нетішин

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень і пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 73
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 7

Проект рішення «Про депутатський запит Гладуняка Івана Васильовича та Коваль Наталії Михайлівни щодо кризової ситуації, яка склалася в Державному закладі «Спеціалізована медико-санітарна частина № 4 Міністерства охорони здоров’я України» в м. Нетішин» прийняти як рішення ради.


(Рішення №1-5/2016 додається)



Про депутатський запит ГЛАДУНЯКА Івана Васильовича щодо порушення чинного законодавства, пов’язаного з виборами Плесенецького сільського голови Шепетівського району Павлюка М.П.

СЛУХАЛИ:

Депутата обласної ради Гладуняка І.В., який повідомив, що надана відповідь його задовольняє і погодився зняти цей запит з контролю

ВИРІШИЛИ:
за – 75
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 5

Зняти з контролю депутатський запит ГЛАДУНЯКА Івана Васильовича щодо порушення чинного законодавства, пов’язаного з виборами Плесенецького сільського голови Шепетівського району Павлюка М.П. 


(Рішення №2-5/2016 додається)


Про депутатський запит ЯЦКОВА Бориса Олександровича щодо роботи Ізяславського районного військового комісаріату

СЛУХАЛИ: 
Депутата обласної ради Яцкова Б.О., який повідомив, що надана відповідь його не задовольняє і звернувся до депутатів з проханням продовжити термін депутатського запиту.


ВИРІШИЛИ:
за – 67
проти – 1
утримались – 3
не голосували – 9

Проект рішення «Про депутатський запит Яцкова Бориса Олександровича щодо роботи Ізяславського районного військового комісаріату» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 3-5/2016 додається)




Про депутатський запит ВИШНІВСЬКОЇ Наталії Миколаївни щодо виділення медичної субвенції для надання медичних послуг населенню Дунаєвецького району

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Автор запиту погодилась зняти його з контролю. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень і пропозицій не надійшло. 

ВИРІШИЛИ:
за – 73
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 7

Проект рішення «Про депутатський запит ВИШНІВСЬКОЇ Наталії Миколаївни щодо виділення медичної субвенції для надання медичних послуг населенню Дунаєвецького району» прийняти як рішення ради.
 

(Рішення № 4-5/2016 додається)



Вишнівська Н.М.,
депутат обласної ради
Звернулась до депутатів обласної ради з пропозицією детально вивчити  проблеми медицини в області.



Про депутатський запит БОЙКА Михайла Дмитровича щодо вжиття заходів стосовно припинення порушень прав громадян – учасників АТО на отримання у власність земельних ділянок

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Автор запиту наполягає на його продовженні. Запропонований проект рішення підтримано, зауважень і пропозицій не надійшло. 

ВИРІШИЛИ:
за – 74
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 5

Проект рішення «Про депутатський запит БОЙКА Михайла Дмитровича щодо вжиття заходів стосовно припинення порушень прав громадян – учасників АТО на отримання у власність земельних ділянок» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 5-5/2016 додається)






6. Про депутатський запит ОЛУЙКА Віталія Миколайовича                              щодо здійснення закупівель із застосуванням системи держзакупівель ProZorro об’єктами спільної власності територіальних громад Хмельницької області, які знаходяться в управлінні обласної ради

СЛУХАЛИ:

Депутата обласної ради, автора запиту Олуйка В.М.
Багато областей в Україні вже користуються такою системою. Закликав негайно перейти на неї з метою ефективного використання бюджетних коштів. Наполягає на продовженні депутатського запиту.

ВИРІШИЛИ:
за – 69
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 11

Проект рішення «Про депутатський запит ОЛУЙКА Віталія Миколайовича щодо здійснення закупівель із застосуванням системи держзакупівель ProZorro об’єктами спільної власності територіальних громад Хмельницької області, які знаходяться в управлінні обласної ради» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 6-5/2016 додається)




7. Про депутатський запит САВЧУКА Олександра Петровича щодо проведення загального обласного моніторингу стану водозабезпечення сільських мешканців Хмельниччини 


СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано, зауважень і пропозицій не надійшло. 



ВИРІШИЛИ:
за – 75
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 5

Проект рішення «Про депутатський запит САВЧУКА Олександра Петровича щодо проведення загального обласного моніторингу стану водозабезпечення сільських мешканців Хмельниччини» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 7-5/2016 додається)





8. Про депутатський запит ТЕРЛЕЦЬКОЇ Галини Василівни щодо виділення коштів на будівництво водогону у с.Велика Клітна Красилівського району

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано, зауважень і пропозицій не надійшло. 
 

ВИРІШИЛИ:
за – 71
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 9

Проект рішення «Про депутатський запит ТЕРЛЕЦЬКОЇ Галини Василівни щодо виділення коштів на будівництво водогону у с.Велика Клітна Красилівського району» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 8-5/2016 додається)




9. Про депутатський запит ОСТРОВСЬКОЇ Ніли Василівни щодо співфінансування виконання робіт із забезпечення питною водою населених пунктів депресивної вирви Чернелівського водозабору


СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано, зауважень і пропозицій не надійшло. 



ВИРІШИЛИ:
за – 72
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 8
 
Проект рішення «Про депутатський запит ОСТРОВСЬКОЇ Ніли Василівни щодо співфінансування виконання робіт із забезпечення питною водою населених пунктів депресивної вирви Чернелівського водозабору» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 9-4/2016 додається)





10.  Про депутатський запит ГНАТЮКА Миколи Григоровича щодо ситуації, яка склалася навколо Хмельницького обласного кістково-туберкульозного санаторію, що знаходиться на території Сербинівської сільської ради


СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень і пропозицій не надійшло.



ВИРІШИЛИ:
за – 76
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 4

Проект рішення «Про депутатський запит ГНАТЮКА Миколи Григоровича щодо ситуації, яка склалася навколо Хмельницького обласного кістково-туберкульозного санаторію, що знаходиться на території Сербинівської сільської ради» прийняти як рішення ради.

(Рішення №10-5/2016 додається)



11.  Про депутатський запит ГЛАДІЙ Валентини Євгенівни щодо включення до переліку категорій пацієнтів, які лікуються в Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни, громадян області з правовим статусом «діти війни»

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано, зауважень і пропозицій не надійшло. 
 
ВИРІШИЛИ:
за – 74
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 6

Проект рішення «Про депутатський запит ГЛАДІЙ Валентини Євгенівни щодо включення до переліку категорій пацієнтів, які лікуються в Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни, громадян області з правовим статусом «діти війни» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 11-5/2016 додається)



Депутати озвучили нові запити.

12.  Про звернення депутата обласної ради Савчука О.П.

СЛУХАЛИ:
Депутата обласної ради Савчука О.П. щодо внесення пропозицій стосовно створення грошового фонду або банку ліків для дороговартісного лікування мешканців області у разі екстремальних, нещасних випадків

ВИРІШИЛИ:
за – 75
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 5

1. Включити до порядку денного та підтримати звернення депутата обласної ради САВЧУКА Олександра Петровича як депутатський запит і направити його на розгляд першому заступникові голови Хмельницької обласної державної адміністрації Процюку Василю Васильовичу.
2. Першому заступникові голови Хмельницької обласної державної адміністрації Процюку В.В. до 21 травня 2016 року поінформувати Савчука О.П. та обласну раду про результати розгляду депутатського запиту.


(Рішення № 12-5/2016 додається)




13.  Про звернення депутата обласної ради Олуйка В.М.

СЛУХАЛИ: 
Депутата обласної ради Олуйка В.М. щодо вжиття невідкладних заходів з припинення діяльності на території Хмельницької області «народних підприємств» та «народних підприємців». 

ВИРІШИЛИ:
за – 75
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 5
 
1. Включити до порядку денного та підтримати звернення депутата обласної ради ОЛУЙКА Віталія  Миколайовича як депутатський запит і направити його на розгляд першому заступникові голови Хмельницької обласної державної адміністрації Процюку Василю Васильовичу, начальникові Управління Служби безпеки України в області Харченку Сергію Олександровичу, т.в.о.начальника ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Семенишину Миколі Олександровичу, в.о. начальника головного управління ДФС у Хмельницькій області Марценюку Анатолію Анатолійовичу, начальникові Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Худняку Віктору Анатолійовичу.
2. Першому заступникові голови Хмельницької обласної державної адміністрації Процюку В.В., начальникові Управління Служби безпеки України в області Харченку С.О., т.в.о.начальника ГУ Національної поліції в області Семенишину М.О., в.о. начальника головного управління ДФС у Хмельницькій області Марценюку А.А., начальникові Головного територіального управління юстиції в області Худняку В.А. до 21 травня 2016 року поінформувати Олуйка В.М. та обласну раду про результати розгляду депутатського запиту.


(Рішення № 13-5/2016 додається)

 


14.  Про звернення депутата обланої ради Дячука М.М.

СЛУХАЛИ:
Депутата обласної ради Дячука М.М. щодо роботи комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.


ВИРІШИЛИ:
за – 70
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 10

1. Включити до порядку денного та підтримати звернення депутата обласної ради ДЯЧУКА Миколи Миколайовича як депутатський запит і направити його на розгляд першому заступникові голови Хмельницької обласної державної адміністрації Процюку Василю Васильовичу.
2. Першому заступникові голови Хмельницької обласної державної адміністрації Процюку В.В. до 21 травня                   2016 року поінформувати Дячука М.М. та обласну раду про результати розгляду депутатського запиту.



(Рішення № 14-5/2016 додається)

 


15.  Про звернення депутатів обласної ради Кирилюка І.І. та Шутяка А.В.

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В. щодо звернення депутатів обласної ради Кирилюка І.І. та Шутяка А.В. з приводу ситуації, яка склалася навколо будівництва заводу з виробництва пінопласту по                          вул. Центральна, 46а в с. Михайлівка Ярмолинецького району.
 
ВИРІШИЛИ:
за – 69
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 11

1. Включити до порядку денного та підтримати звернення депутатів обласної ради КИРИЛЮКА Івана Івановича та ШУТЯКА Андрія Васильовича як депутатський запит і направити його на розгляд першому заступникові голови обласної державної адміністрації Процюку Василю Васильовичу, прокурору області Синишину Олегу Романовичу, в.о. начальника Державної екологічної інспекції у області Даценку Олегу Федоровичу, начальникові Головного управління Держсанепідслужби                    у Хмельницькій області Баланюку Ігорю Михайловичу.
2. Першому заступникові голови обласної державної адміністрації Процюку В.В., прокурору області Синишину О.Р., в.о. начальника Державної екологічної інспекції у області Даценку О.Ф., начальнику Головного управління Держсанепідслужби у області Баланюку І.М. до 21 травня                   2016 року поінформувати Кирилюка І.І, Шутяка А.В. та обласну раду про результати розгляду депутатського запиту.


(Рішення № 15-5/2016 додається)

16.  Про звернення депутата обласної ради Харкавого М.О.


СЛУХАЛИ:
Депутата обласної ради Харкового М.О. щодо ситуації, яка склалася навколо реалізації пайового фонду майна колективного сільськогосподарського підприємства                  ССЗ «Вільховецька» (Чемеровецький район).


ВИРІШИЛИ:
за – 63
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 17

1. Включити до порядку денного та підтримати звернення депутата обласної ради ХАРКАВОГО Миколи Олександровича як депутатський запит і направити його на розгляд прокурору області Синишину Олегу Романовичу та т.в.о.начальника Головного ГУ Національної поліції в області Семенишину Миколі Олександровичу.
2. Прокурору області Синишину О.Р., т.в.о. начальника                   ГУ Національної поліції в області Семенишину М.О.                  до 21 травня 2016 року поінформувати Харкавого М.О.               та обласну раду про результати розгляду депутатського запиту.



(Рішення №16-5/2016 додається)



17.  Про звернення депутата обласної ради Харкавого М.О.

СЛУХАЛИ:
Депутата обласної ради Харкавого М.О. 
У с. Гуменці вантажні автомобілі руйнують дороги. Місцеві жителі просять побудувати об’їзну дорогу. Кошти для будівництва дороги місцева громада знайде сама. Необхідно лише виділити 300 тис. гривень для виготовлення проектно-кошторисної документації. Просив включити це звернення до порядку денного та підтримати як депутатський запит


ВИРІШИЛИ:
за – 35
проти – 1
утримались – 0
не голосували – 44
За результатами голосування рішення не прийнято.



18.  Про виконання Регіональної програми поводження з небезпечними (токсичними) відходами у Хмельницькій області на 2010 – 2015 роки 

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень і пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 71
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 9

Проект рішення «Про виконання Регіональної програми поводження з небезпечними (токсичними) відходами у Хмельницькій області на 2010 – 2015 роки» прийняти як рішення ради.


(Рішення №17-5/2016 додається)





19.  Про виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень і пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 70
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 10

Проект рішення «Про виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 18-5/2016 додається)


20.  Про програму охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016 – 2020 роки 

СЛУХАЛИ:
 Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. 
У ході розгляду питання на засіданнях постійних комісій було напрацьовано низку пропозицій. Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології 
1. Доручила Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації:
1.1. До 18 квітня 2016 року підготувати проект звернення обласної ради до Кабінету Міністрів України і Міністерства екології та природних ресурсів України щодо виділення коштів з Державного бюджету на проведення робіт із забезпечення екологічно-безпечного збирання, проведення, зберігання та знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) і тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць централізованого зберігання, а також питань, які передбачені програмою охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016 – 2020 роки.
Проекти зазначеного звернення і відповідного рішення підготовлено та роздано депутатам при реєстрації. Питання включено до нашого порядку денного в блоці питань про звернення. 
1.2. Вжити заходів щодо пришвидшення отримання державним закладом «Спеціалізована медико-санітарна частина № 4» Міністерства охорони здоров’я України та Хмельницьким обласним протитуберкульозним диспансером ліцензії на проведення робіт із знешкодження медичних відходів. 
1.3. Надати пропозиції щодо встановлення пунктів збору відпрацьованих люмінісцентних та енергозберігаючих ламп в районах.
1.4. До пленарного засідання обласної ради до програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016 – 2020 роки внести такі доповнення:
- конкретизувати суми, необхідні для фінансування заходів, передбачених програмою;
- перелік екологічно небезпечних об’єктів, у тому числі Хмельницької Атомної Електростанції.
Відповідь Департаменту на запитану інформацію депутатам роздана при реєстрації.

2. Рекомендувати облдержадміністрації:
2.1. Використовувати кошти, що надходять з екологічного податку, лише на природоохоронні заходи.
2.2. Передбачити виділення 200 тис.грн на виявлення та інвентаризацію небезпечних речовин та інвентаризацію свердловин підземних вод, які не використовуються.

3. Включити в план роботи комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології виїзні засідання на Хмельницьку АЕС та ПАТ «Подільський цемент».

4. Рекомендувати постійним комісіям обласної ради при розгляді питань підтримати рішення, прийняте профільною комісією, а саме – з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології.

Постійні комісії з питань підтримали пункти 1 та 2 висновку постійної комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології і запропонований проект рішення з урахуванням пропозицій.
Висновки направлено за належністю.


ВИСТУПИЛИ:




Іващук П.В.,
депутат обласної ради
Запропонував передбачити у заходах програми кошти для правоохоронних органів, щоб вони заставляли нерадивих підприємців прибирати за собою. Залучити до цієї справи аграріїв.


ВИРІШИЛИ:
за – 75
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 5

Проект рішення «Про програму охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016 – 2020 роки» з пропозиціями  прийняти як рішення ради.

(Рішення № 19-5/2016 додається)




21.  Про виконання програми соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2015 рік 

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради, сім з яких підтримали запропонований проект рішення. Зауважень і пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 72
проти – 0
утримались – 01
не голосували – 8

Проект рішення «Про виконання програми соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2015 рік» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 20-5/2016 додається)




22.  Про програму соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2016 рік 

СЛУХАЛИ:
 Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради.
 Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології, розглянувши зазначене питання рекомендувала: Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації у зв’язку з численними зауваженнями до 18 квітня 2016 року доопрацювати програму, до програми внести зміни, де передбачити пункти розвитку туристичної галузі, сприяння розвитку інвестиційного клімату області, залучення інвестицій тощо, висловлене депутатами під час засідання комісій. 
Підтримати запропонований проект рішення та винести його на розгляд сесії обласної ради з врахуванням пропозицій.
Постійна комісія з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту та зв’язку, розглянувши зазначене питання, рекомендувала Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації:
	У додатку 1 до програми соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2016 рік відносні показники «темп росту» замінити на показники «темп приросту».

Провести зустрічі з представниками бізнес-спільноти Хмельницької області за участю членів постійної комісії з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту та зв’язку з метою створення умов для розвитку виробництва у Хмельницькій області.
Вивчити питання щодо проведення, спільно з депутатами обласної ради, в м. Київ днів Хмельниччини із залученням широкого кола виробників Хмельницької області для популяризації власної продукції.
Постійна комісія з питань децентралізації, регіонального розвитку та комунальної власності рекомендувала Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації розділ 2 «Формування конкурентоспроможної економіки» підпункт «Залучення інвестицій в економіку області» доповнити новим заходом, виклавши його у такій редакції:
«розробка та затвердження Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Хмельницькій області на 2016-2020 роки».
Постійна комісія з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин рекомендувала Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації включити в склад регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку представника з кожної депутатської фракції обласної ради.
Рекомендувати вищезазначеній регіональній комісії розподіл коштів проводити пропорційно до кількості населення територіальних громад.
Депутатів обласної ради інформувати про місце, час та дату наступних засідань зазначеної комісії.
Підтримати запропонований проект рішення та включити до проекту порядку денного пленарного засідання обласної ради.
Постійна комісія з питань бюджету та фінансів рекомендувала Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації:
	При розробці проекту програми підвищення енергоефективності у Хмельницькій області провести енергоаудит з метою визначення ефективності проведення енергозберігаючих заходів.

Звернутись до Кабінету Міністрів України щодо збільшення квот з поставки на європейський ринок продукції харчової промисловості українських товаровиробників.
При розробці програми соціально-економічного розвитку Хмельницької області узгоджувати її зі Стратегією регіонального розвитку та визначати основні пріоритети (напрями) розвитку.
Інформувати обласну раду про доцільність надання дозволів на користування надрами, які виносяться на розгляд обласної ради, з точки зору соціально-економічного розвитку територій області.
З метою впровадження заходу «розвиток недержавного пенсійного страхування» та реального його виконання, організувати зустріч із залучення профільних фахівців.



Директор Департаменту Левицький М.А. відповів на запитання депутатів обласної ради Ящук І.П., Скринчука О.Л., Харкавого М.О.,                       Лебединського С.В.

ВИРІШИЛИ:
за – 67
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 13

Проект рішення «Про програму соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2016 рік» з пропозиціями прийняти як рішення ради.


(Рішення № 21-4/2016 додається)




23.  Про виконання обласного бюджету за 2015 рік 

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень і пропозицій не надійшло.
 
ВИРІШИЛИ:
за – 63
проти – 0
утримались – 4
не голосували – 13

Проект рішення «Про виконання обласного бюджету за 2015 рік» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 22-5/2016 додається)




24.  Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік 

СЛУХАЛИ:
Директора Департаменту фінансів облдержадміністрації Пенюшкевича С.А., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Майже усі пропозиції, які надійшли від постійних комісій, враховані за рахунок зменшення резервного фонду. Пріоритет – охорона здоров’я (доповідь додається.      Додаток 4).
 

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації Пенюшкевич С.А. відповів на запитання депутатів обласної ради Лучкова Д.О., Павлюка П.М., Бурлика В.В., Ткача Б.В., Смаля Ю.В., Панчука А.А., Нікулішина І.А.,                     Дячука М.М., Новосельської Н.Я., Островської Н.В.,Антонюка В.В.,Кирилюка І.І., Ромасюкова А.Є.


СЛУХАЛИ:
Співдоповідь голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів Гладуняка І.В.


Голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів Гладуняк І.В. відповів на запитання депутатів обласної ради                   Лебединського В.В., Іващука С.П., Дячука М.М. 


ВИСТУПИЛИ:


Гончар І.Я.,
депутат обласної ради

У розподілі вільних лишків немає стратегії. Потрібно започатковувати їх прозорий розподіл, а не лише на засіданні постійної комісії з питань бюджету та фінансів.

Харкавий М.О.,
депутат обласної ради


Один із заступників голови обласної державної адміністрації має взяти на себе відповідальність за аеропорт.
На наступній сесії обласної ради заслухати інформацію стосовно причин, з яких область не отримала коштів на реконструкцію та розвиток аеропорту.

Ящук І.П.,
депутат обласної ради

Необхідно уникнути підозри вибіркового фінансування. Немає реальної картини проблематики у кожній галузі.
Дячук М.М.,
депутат обласної ради

На об’єкти, які мають фінансуватись, необхідно виїжджати. Кошти потрібно виділяти прозоро.
Вишнівська Н.М.,
депутат обласної ради

Прийнята сьогодні програма соціально-економічного розвитку Хмельницької області не відповідає стратегії розвитку.

Депутати обласної ради прийняли за основу проект рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік».


ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
за – 57
проти – 0
утримались – 4 
не голосували – 19


Загородний М.В.,
головуючий, голова ради
ПРОПОЗИЦІЯ:
Кошти в сумі 4 млн грн з Кам’янець-Подільського училища культури перенести на охорону здоров’я.



ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО:
за – 27
проти – 3
утримались – 11
не голосували – 39


ВИРІШИЛИ:
за – 57
проти – 1
утримались – 4
не голосували – 18

Уточнений проект рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік» прийняти як рішення ради.


(Рішення №23-5/2016 додається)




25.  Про Агенцію регіонального розвитку Хмельницької області 

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень і пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 58
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 22
 
Проект рішення «Про Агенцію регіонального розвитку Хмельницької області» прийняти як рішення ради.


(Рішення №24-5/2016 додається)


26.  Про виконання програми забезпечення антитерористичного захисту енергетичного, транспортного комплексів, техногенно-небезпечних військових об’єктів та населення у Хмельницькій області на 2014 рік 

СЛУХАЛИ:
 Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень і пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 58
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 22

Проект рішення «Про виконання програми забезпечення антитерористичного захисту енергетичного, транспортного комплексів, техногенно-небезпечних військових об’єктів та населення у Хмельницькій області на 2014 рік» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 25-5/2016 додається)

 
27. Про виконання обласної програми запобігання і протидії корупції                    на період до 2015 року 

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень і пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 60
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 20

Проект рішення «Про виконання обласної програми запобігання і протидії корупції на період до 2015 року» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 26-5/2016 додається)



28. Про виконання Комплексної програми профілактики правопорушень                  та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області                                       на 2011 – 2015 роки

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень і пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 60
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 20

Проект рішення «Про виконання Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області на 2011 – 2015 роки» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 27-5/2016 додається)




29. Про внесення змін до комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області на 2016 – 2020 роки

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень і пропозицій не надійшло.


ВИРІШИЛИ:
за – 59
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 21

Проект рішення «Про внесення змін до комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області на 2016 – 2020 роки» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 28-5/2016 додається)





30. Про внесення змін до програми покращення координації та повсякденної (оперативної) діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку на території Хмельницької області                                          на 2016 – 2020 роки 

СЛУХАЛИ: 
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень і пропозицій не надійшло.


ВИРІШИЛИ:
за – 65
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 15

Проект рішення «Про внесення змін до програми покращення координації та повсякденної (оперативної) діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку на території Хмельницької області на 2016 – 2020 роки» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 29-5/2016 додається)




31. Про комплексну програму використання трирівневої моделі                      у профілактиці правопорушень серед неповнолітнього населення                                  на території Хмельницької області на 2016 – 2020 роки 

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло. 

ВИРІШИЛИ:
за – 63
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 16

Проект рішення «Про комплексну програму використання трирівневої моделі у профілактиці правопорушень серед неповнолітнього населення на території Хмельницької області на 2016 – 2020 роки» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 30-5/2016 додається)




32. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області 

СЛУХАЛИ:
 Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. 
Постійна комісія з питань бюджету та фінансів, розглянувши зазначене питання, рекомендувала голові обласної ради до 21.04.2016 року створити робочу групу за участю представників усіх політичних фракцій, представлених в обласній раді, представників Національної поліції, громадськості та постійної комісії з питань законності, протидії корупції, регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування з метою винесення на розгляд пленарного засідання двох кандидатур, які увійдуть до складу поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.
Щоб не відкладати це питання і залучити до його обговорення ширше коло депутатів, на засідання президії були запрошені усі кандидати у члени вищезазначеної комісії. Кожен презентував себе та надав відповіді на усі запитання членів президії. 
Після обговорення кандидатур шляхом рейтингового голосування було обрано двоє претендентів до складу поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, прізвища яких запропоновано внести в рішення під час його виготовлення. Це Демчук Олег Віленович та Шпичко Микола Омелянович
Ці дві кандидатури будуть внесені до рішення за результатами голосування.


Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління національної поліції у Хмельницькій област  Семенишин М.О. відповів на запитання депутата обласної ради Лескова В.О. стосовно критеріїв відбору кандидатів до національної поліції.


Загородний М.В.,
головуючий, голова обласної ради 
Зачитав звернення Ради ГО «Хмельницький майдан» (додається. Додаток 5).


ВИРІШИЛИ:
(за Демчука О.В.)
за – 63
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 17


(за Шпичка)
за – 45
проти – 1
утримались – 4
не голосували – 30


1. Обрати до складу поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області двох представників громадськості, а саме:
- ДЕМЧУКА Олега Віленовича, Громадський рух «Нова економічна політика»;
- ШПИЧКА Миколу Омеляновича, Обласна організація професійної спілки атестованих працівників органів внутрішніх справ.
2. Направити це рішення до Міністерства внутрішніх справ України та Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань законності, протидії корупції, регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування. 


(Рішення № 31-5/2016 додається)



33. Про виконання програми розвитку галузі охорони здоров’я області на 2012 – 2015 роки 

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. 
Постійна комісія з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення рекомендувала Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації підготувати на розгляд ради проект звернення до Міністерства охорони здоров’я щодо виділення з 

державного бюджету коштів на придбання автомашин швидкої допомоги для обслуговування новостворених об’єднаних територіальних громад області, особливо там, де закриваються дільничні лікарні.
Текст звернення Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації підготовлено, проект рішення разом із зверненням депутатам роздано під час реєстрації.
Звернення включено до порядку денного в блок питань щодо звернень депутатів Хмельницької обласної ради. 


ВИРІШИЛИ:
за – 66
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 14

Проект рішення «Про виконання програми розвитку галузі охорони здоров’я області на 2012 – 2015 роки» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 32-5/2016 додається)




34. Про виконання обласної програми «Репродуктивне здоров’я населення Хмельницької області» на період до 2015 року 

СЛУХАЛИ:
 Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. 
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму рекомендувала облдержадміністрації порушити питання про будівництво обласної дитячої лікарні.
Висновок направлено за належністю.

ВИРІШИЛИ:
за – 67
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 13

Проект рішення «Про виконання обласної програми «Репродуктивне здоров’я населення Хмельницької області» на період до 2015 року» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 33-5/2016 додається).



35. Про виконання обласної програми забезпечення медичних закладів області кадрами, особливо у сільській місцевості, на 2011 – 2015 роки 

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень і пропозицій не надійшло.
 
ВИРІШИЛИ:
за – 64
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 16

Проект рішення «Про виконання обласної програми забезпечення медичних закладів області кадрами, особливо у сільській місцевості, на 2011 – 2015 роки» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 34-5/2016 додається)




36. Про виконання обласної програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2013 – 2015 роки 

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень                     і пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 68
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 12

Проект рішення «Про виконання обласної програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2013 – 2015 роки» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 35-5/2016 додається)



37. Про виконання обласної програми імунопрофілактики та захисту населення області від інфекційних хвороб на 2010 – 2015 роки

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.
Постійні комісії з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин, з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення та                    з питань децентралізації, регіонального розвитку та комунальної власності рекомендували Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації підготувати звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України щодо забезпечення імунобіологічними препаратами жителів Хмельницької області.
Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації звернення підготовлено. Проект рішення разом із зверненням депутатам роздано при реєстрації. Питання до порядку денного включено в розділі про звернення депутатів Хмельницької обласної ради.

ВИРІШИЛИ:
за – 67
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 13

Проект рішення «Про виконання обласної програми імунопрофілактики та захисту населення області від інфекційних хвороб на 2010 – 2015 роки» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 36-5/2016 додається)


38. Про виконання Обласної програми «Спортивний майданчик»                                      на 2010 – 2014 роки 

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. 
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму рекомендувала управлінню молоді та спорту облдержадміністрації:
- до засідання президії обласної ради (18.04.2016 р.) надати членам комісії реєстр спортивних майданчиків області, вказавши наявність балансоутримувачів спортивних споруд;
- при підготовці проекту програми «Спортивний майданчик» на наступні роки врахувати зауваження, висловлені на засіданні постійної комісії.
2. Облдержадміністрації – найближчим часом визначитися      з кандидатурою керівника управління молоді та спорту облдержадміністрації.
Підтримати запропонований проект рішення з урахуванням пропозицій комісії.
Постійна комісія з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення рекомендувала управлінню молоді та спорту облдержадміністрації до засідання президії обласної ради надати депутатам інформацію щодо кількості спортивних майданчиків, облаштованих в області за звітний період та суми витрачених коштів.
Надана управлінням інформація на пропозиції комісій вручена депутатам при реєстрації.


Виконувач обов’язків начальника управління молоді та спорту облдержадміністрації Заяць С. В. відповів на запитання депутатів обласної ради Дячука М.М.,  Ткаченко У.Ю., Гладуняка І.В., Ящук І.П., Дехтярука О.М. стосовно реального стану спортивних майданчиків та спортивних споруд                          у населених пунктах області та шляхів вирішення існуючих проблем.
 
ВИРІШИЛИ:
за – 62
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 17

Проект рішення «Про виконання Обласної програми «Спортивний майданчик» на 2010 – 2014 роки» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 37-5/2016 додається)




39. Про виконання обласної цільової соціальної програми «Молодь Хмельниччини» на 2011 – 2015 роки 

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. 
Постійна комісія з питань децентралізації, регіонального розвитку та комунальної власності рекомендувала управлінню молоді та спорту обласної державної адміністрації надати інформацію про хід виконання Програми за 2013-2015 роки у табличному варіанті, зазначивши назви заходів та кошти, які було витрачено                  на їх реалізацію.
Надана управлінням інформація депутатам роздана.

ВИРІШИЛИ:
за – 56
проти – 0
утримались – 7
не голосували – 17

Проект рішення «Про виконання обласної цільової соціальної програми «Молодь Хмельниччини» на 2011 – 2015 роки» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 38-5/2016 додається)




40. Про обласну цільову соціальну програму «Молодь Хмельниччини»                     на 2016 – 2020 роки 

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.
 Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології рекомендувала управлінню молоді та спорту облдержадміністрації до 18 квітня 2016 року доопрацювати програму, у зв’язку                      з численними зауваженнями. 
Подані управлінням матеріали роздані депутатам при реєстрації.

ВИРІШИЛИ:
за – 58
проти – 0
утримались – 4
не голосували – 18

Проект рішення «Про обласну цільову соціальну програму «Молодь Хмельниччини» на 2016 – 2020 роки» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 39-5/2016 додається)



41. Про виконання обласної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2015 року 

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.


ВИРІШИЛИ:
за – 67
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 13

Проект рішення «Про виконання обласної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2015 року» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 40-5/2016 додається)


42 Про виконання обласної програми підтримки сім’ї та демографічного розвитку на 2011 – 2015 роки 

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 64
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 15

Проект рішення «Про виконання обласної програми підтримки сім’ї та демографічного розвитку на 2011 – 2015 роки» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 41-5/2016 додається)



43. Про обласну соціальну програму підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству на період до 2020 року 

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 67
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 13

Проект рішення «Про обласну соціальну програму підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству на період до 2020 року» прийняти як рішення ради. 

(Рішення № 42-5/2016 додається)


44. Про виконання обласної програми забезпечення публічності у діяльності місцевих органів влади та розвитку інформаційної сфери Хмельниччини                   на 2012 – 2015 роки

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 64
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 16

Проект рішення «Про виконання обласної програми забезпечення публічності у діяльності місцевих органів влади та розвитку інформаційної сфери Хмельниччини на 2012 – 2015 роки» прийняти як рішення ради. 

(Рішення № 43-5/2016 додається)



45. Про виконання обласної програми розвитку архівної справи                                    на 2011 – 2015 роки 

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 68
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 12
Проект рішення «Про виконання обласної програми розвитку архівної справи на 2011 – 2015 роки» прийняти як рішення ради. 

(Рішення №44-5/2016 додається)


46. Про внесення змін до цільової програми захисту населення і територій                  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру                                     у Хмельницькій області на 2014 – 2018 роки

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 64
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 16

Проект рішення «Про внесення змін до цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2014 – 2018 роки» прийняти як рішення ради. 

(Рішення № 45-5/2016 додається)



47. Про надання виробничо-комерційному підприємству «ЯВІР-ІНВЕСТ» гірничого відводу для розробки ділянки «Південна» Горинь-Крупецького родовища пісків
 
СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 43
проти – 7
утримались – 5
не голосували – 25

Проект рішення «Про надання виробничо-комерційному підприємству «ЯВІР-ІНВЕСТ» гірничого відводу для розробки ділянки «Південна» Горинь-Крупецького родовища пісків» прийняти як рішення ради. 

(Рішення №46-5/2016 додається)



48. Про погодження пропозиції Державної служби геології та надр України щодо включення Бистрицької ділянки надр до переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон 

СЛУХАЛИ:

Начальника управління з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату обласної ради Шишка В.М. 
На минулій сесії давалось доручення профільній комісії                 з питань житлово-комунального господарства, а саме вивчити питання щодо перебування зазначеної ділянки                 у межах природно-заповідного фонду. Відповідне підтвердження надійшло. На висновок комісії підготовлено проект рішення, який передбачає відмову у наданні погодження.

ВИРІШИЛИ:
за – 51
проти – 1
утримались – 2
не голосували – 26

Проект рішення «Про погодження пропозиції Державної служби геології та надр України щодо включення Бистрицької ділянки надр до переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон» прийняти як рішення ради. 

(Рішення № 47-5/2016 додається)



49. Про Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області 

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

ВИСТУПИЛИ:

Депутати обласної ради Олуйко В.М., Гладуняк І.В.,                Драган О.В. – на підтримку рішення.

Загородний М.В.,
головуючий, голова обласної ради
Роз’яснив, що перепризначення діючих керівників буде зроблено поетапно, відповідно до висновків та рекомендацій балансових комісій.

ВИРІШИЛИ:
за – 68
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 12

Проект рішення «Про Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області» прийняти як рішення ради. 

(Рішення № 48-5/2016 додається)



50. Про реформування друкованого засобу масової інформації                                      та його редакції

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. 
У ході розгляду питання постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології доручила юридичному відділу виконавчого апарату обласної ради спільно з управлінням з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату обласної ради вивчити питання щодо зменшення закріпленої за редакцією газети «Подільські вісті», площі нерухомого майна.

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів підтримає запропонований проект рішення за умови проведення інвентаризації нерухомого майна з метою його ефективного використання.

ВИСТУПИЛИ:


Олуйко В.М.,
депутат обласної ради
Нарешті буде виконано вимогу Ради Європи. У жодній цивілізованій країні світу немає засобів масової інформації, засновниками яких є влада. Хмельниччина у цій справі лідирує: 18 районних комунальних газет «відпущені у вільне плавання». Рекомендувати облдержадміністрації також вийти із засновників газети.

Іващук С.П.,
депутат обласної ради
Аграрна фракція виступає за реформування, але чи зможе газета «вільно плавати», позбувшись такого інвестора як обласна рада?

Смаль Ю.В.,
депутат обласної ради

Спочатку потрібно провести інвентаризацію майна.
Циц С.В.,
начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради

Роз’яснив процедуру роздержавлення відповідно до вимог чинного законодавства та можливі наслідки від неприйняття радою рішення про реформування «Подільських вістей».
Бойко М.Д.,
депутат обласної ради

Щодо майнових питань, то це рішення не впливає на відношення обласної ради і підприємства комунальної власності щодо розподілу майна. Не потрібно асоціювати рішення щодо роздержавлення із наділення майном. Рішення щодо роздержавлення потрібно прийняти.

Микульський С.В.,
депутат обласної ради

Підтримав Бойка М.Д.
Брухнова Л.С.,
депутат обласної ради

Закон зобов’язує ухвалити це рішення. Проведення інвентаризації входить у компетенцію самого закладу. Створити робочу групу з числа депутатів обласної ради.

Моцний М.І.,
депутат обласної ради

Не потрібно створювати спеціальних комісій, а доручити членам постійної комісії з питань комунальної власності.

Депутати обласної ради прийняли за основу проект рішення «Про реформування друкованого засобу масової інформації та його редакції».


ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
за – 44
проти – 2
утримались – 2
не голосували – 32

Загородний М.В.,
головуючий, голова ради
ПРОПОЗИЦІЯ:
Доповнити проект рішення пунктом такого змісту: «Звернутись до обласної державної адміністрації з пропозицією підтримати рішення обласної ради і вийти зі складу засновників газети» (пропозиція Олуйка В.М.).


ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО:
за – 41
проти – 2
утримались – 2
не голосували – 35


Загородний М.В.,
головуючий, голова ради
ПРОПОЗИЦІЯ:
Доручити профільній постійній комісії обласної ради вивчити можливість зменшення закріпленої за редакцією газети «Подільські вісті» площі нерухомого майна.


(Голосування не проводилось)

Загородний М.В.,
головуючий, голова ради
ПРОПОЗИЦІЯ:
Продовжити пленарне засідання.



ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 61
проти – 1
утримались – 0
не голосували – 18

Драган О.В.,
депутат обласної ради


Питання суперечливе. Доки облдержадміністрація не вийшла зі складу засновників, роздержавлення проводити не можна. Зняти з розгляду, до вивчити.
Загородний М.В.,
головуючий, голова ради
ПРОПОЗИЦІЯ:
Надати слово в.о. директора газети «Подільські вісті» Лічману.


ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО:
за – 35
проти – 2
утримались – 2
не голосували – 41

Олуйко В.М.,
депутат обласної ради

Питання інвентаризації майна візьме на себе голова ради, а зараз потрібно проголосувати за рішення і рухатись далі.
Бойко М.Д.,
депутат обласної ради

Відповіді на питання, які виникають, містяться у законі, за яким здійснюється роздержавлення. Цитував ст. 53 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації». Редакції буде передаватись лише приміщення, яке необхідно для здійснення її господарської діяльності.

Василик Т.П.,
депутат обласної ради

Запропонувала зняти питання з розгляду, довивчити, доопрацювати і лише тоді приймати зважене рішення.



ВИРІШИЛИ:
за – 30
проти – 2
утримались – 6
не голосували – 41
За результатами голосування рішення не прийнято. 

51. Про клопотання перед Головою Верховної Ради України                                         про нагородження ЗВЕДЕНЮКА Миколи Андрійовича Грамотою                          Верховної Ради України 

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 52
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 27

Проект рішення «Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про нагородження ЗВЕДЕНЮКА Миколи Андрійовича Грамотою Верховної Ради України» прийняти як рішення ради. 

(Рішення № 49-5/2016 додається)


52. Про клопотання перед Головою Верховної Ради України                                      про нагородження СОБОЛЬ Лідії Юріївни Почесною грамотою Верховної Ради України 

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.


ВИРІШИЛИ:
за – 56
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 22

Проект рішення «Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про нагородження СОБОЛЬ Лідії Юріївни Почесною грамотою Верховної Ради України» прийняти як рішення ради. 

(Рішення № 50-5/2016 додається)


53. Про клопотання перед Головою Верховної Ради України                                        про нагородження СІМКОВА Валерія Романовича Почесною                          грамотою Верховної Ради України 

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.


ВИРІШИЛИ:
за – 57
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 22

Проект рішення «Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про нагородження СІМКОВА Валерія Романовича Почесною грамотою Верховної Ради України» прийняти як рішення ради. 

(Рішення № 51-5/2016 додається)


54. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. 
Постійна комісія з питань децентралізації, регіонального розвитку та комунальної власності рекомендує голові обласної ради викласти назву рішення у такій редакції:
«Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо пільг на здобуття освіти дітям один із батьків яких загинув у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти».
При виготовленні рішення буде внесено відповідну редакційну правку як у текст рішення, так і у текст звернення.

Ящук І.М.,
депутат обласної ради
Закон прийнято, але відповідної програми Кабінет Міністрів України не розробив. Жодна соціальна пільга і гарантія сьогодні не працює. У кожному навчальному закладі Хмельниччини є діти такої категорії. Прохання підтримати  звернення.
ВИРІШИЛИ:
за – 58
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 20

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» прийняти як рішення ради. 


(Рішення № 52-5/2016 додається)


55. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо заборони відключення підприємств житлово-комунального господарства від електро- та газових мереж

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

Микульський С.В.,
депутат обласної ради

Роз’яснив суть проблеми.

ВИРІШИЛИ:
за – 54
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 21

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо заборони відключення підприємств житлово-комунального господарства від електро- та газових мереж» прийняти як рішення ради. 

(Рішення № 53-5/2016 додається)


56. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо підтримки ініціативи депутатів Львівської обласної ради                       про розгляд та ухвалення законопроекту № 1170 «Про внесення змін                        і доповнень до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та деяких інших законів України щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій»

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 55
проти – 1
утримались – 0
не голосували – 23

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо підтримки ініціативи депутатів Львівської обласної ради про розгляд та ухвалення законопроекту № 1170 «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та деяких інших законів України щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій» прийняти як рішення ради. 


(Рішення № 54-5/2016 додається)



57. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Прем’єр-міністра України, Державного агентства водних ресурсів України щодо проблеми забезпечення водою населених пунктів Хмельниччини 

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 52
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 27

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Прем’єр-міністра України, Державного агентства водних ресурсів України щодо проблеми забезпечення водою населених пунктів Хмельниччини» прийняти як рішення ради. 


(Рішення № 55-5/2016 додається)



58. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики                             та комунальних послуг, щодо збільшення ліміту на споживання електроенергії

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 62
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 17

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики                             та комунальних послуг, щодо збільшення ліміту на споживання електроенергії» прийняти як рішення ради. 


(Рішення № 56-5/2016 додається)



59. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Голови Верховної Ради України щодо ухвалення закону про вибори народних депутатів України за відкритими списками 

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 59
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 20

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Голови Верховної Ради України щодо ухвалення закону про вибори народних депутатів України за відкритими списками» прийняти як рішення ради. 


(Рішення № 57-5/2016 додається)



60. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо прийняття загальнодержавного рішення про розірвання усіх торговельних зв’язків з Росією                                      як країною - агресором 

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 50
проти – 0
утримались – 4
не голосували – 25

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо прийняття загальнодержавного рішення про розірвання усіх торговельних зв’язків з Росією як країною - агресором» прийняти як рішення ради. 


(Рішення № 58-5/2016 додається)



61. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо відновлення безкоштовного                (за кошти освітньої субвенції) харчування учнів 1-4 класів та дітей                 пільгових категорій

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів і на засіданні президії обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

ВИСТУПИЛИ:


Іващук С.П.,
депутат обласної ради

Харчування школярів – фундамент їхнього здоров’я                        у майбутньому. Просив підтримати звернення.

ВИРІШИЛИ:
за – 64
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 15

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо відновлення безкоштовного                (за кошти освітньої субвенції) харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій» прийняти як рішення ради. 


(Рішення № 59-5/2016 додається)


62. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних ресурсів України щодо виділення коштів з Державного бюджету на проведення робіт із забезпечення екологічно-безпечного збирання, проведення, зберігання та знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) і тари від них

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданні президії обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 59
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 19

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних ресурсів України щодо виділення коштів з Державного бюджету на проведення робіт із забезпечення екологічно-безпечного збирання, проведення, зберігання та знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) і тари від них» прийняти як рішення ради. 


(Рішення № 60-5/2016 додається)



63. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України щодо вирішення питання забезпечення лікувально-профілактичних закладів області медичними імунобіологічними препаратами 

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданні президії обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 59
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 20

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України щодо вирішення питання забезпечення лікувально-профілактичних закладів області медичними імунобіологічними препаратами» прийняти як рішення ради. 


(Рішення № 61-5/2016 додається)



64. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Міністерства охорони здоров’я України щодо вирішення питання по забезпеченню служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спеціалізованими санітарними автомобілями

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданні президії обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 62
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 17

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Міністерства охорони здоров’я України щодо вирішення питання по забезпеченню служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спеціалізованими санітарними автомобілями» прийняти як рішення ради. 


(Рішення № 62-5/2016 додається)



65. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо необхідності подолання вето Президента України на Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо фінансування професійно-технічної освіти»

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданні президії обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 47
проти – 0
утримались – 3
не голосували – 29

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо необхідності подолання вето Президента України на Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо фінансування професійно-технічної освіти» прийняти як рішення ради. 


(Рішення № 63-5/2016 додається)



66. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо реалізації в Україні розпорядження Міністерства енергетики та вугільної промисловості з освоєння маневрування атомними енергоблоками з добовим розвантаженням до 75 % номінальної потужності

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданні президії обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 44
проти – 0
утримались – 6
не голосували – 28

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо реалізації в Україні розпорядження Міністерства енергетики та вугільної промисловості з освоєння маневрування атомними енергоблоками з добовим розвантаженням до 75% номінальної потужності» прийняти як рішення ради. 


(Рішення № 64-5/2016 додається)


Різне


Смаль Ю.В.,
депутат обласної ради
Під час пленарного засідання Київської міської ради було по-звірячому побито депутатів «Свободівців» Назаренка і Гелевея. Фракція Хмельницької обласної організації ВО «Свобода» на наступну сесію буде готувати відповідне звернення до керівників силових структур щодо недопущення таких дій під час виконання депутатами своїх обов’язків.

Харкавий М.О.,
депутат обласної ради
На наступній сесії обласної ради розглянути питання нераціонального використання водних ресурсів, браконьєрства та незаконного вилову риби у річці Дністер. Для звітування запросити керівників Державного агентства рибного господарства Хмельницької області, представників прокуратури та правоохоронних органів.


	Усі питання порядку денного розглянуто. Сесію оголошено закритою.




Голова ради                                                                                  М.Загородний

