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

ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання сьомої сесії 

28 липня 2016 року
10.00

м. Хмельницький
Будинок рад




Хвилина мовчання за загиблими земляками Віктором Літвіновим, Ігорем Мединським та Романом Матвійцем.
	
	Голова обласної ради Загородний М.В. запросив депутатів зареєструватись. 
На пленарному засіданні зареєструвались 74 депутати (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.


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


Головуючий повідомив, що у зв’язку із обранням на попередній сесії керівника фракції ВО «Батьківщина» Лескова Валерія Олександровича заступником голови обласної ради, фракція провела засідання і відповідно до наданого у виконавчий апарат протоколу № 9 від 1 червня 2016 року керівником фракції ВО «Батьківщина» обрано Бойка Михайла Дмитровича.


Загородний М.В.,
головуючий

ПРОПОЗИЦІЯ: 
порядок денний прийняти за основу.


ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 62
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 10




ПРОПОЗИЦІЯ
постійної комісії з питань бюджету та фінансів:

включити до порядку денного сьомої сесії обласної ради питання «Про депутатський запит Гладуняка Івана Васильовича щодо виділення коштів                      з обласного бюджету для придбання однокімнатної квартири учаснику бойових дій, інваліду війни               ІІ групи Панасюку Андрію Миколайовичу» замість питання «Про депутатський запит Савчука Олександра Петровича щодо порушення термінів видачі учасникам АТО дозволів на виготовлення і затвердження проектів землеустрою на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства».


ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 67
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 4




ПРОПОЗИЦІЯ
постійної комісії з питань бюджету та фінансів:

виключити з порядку денного питання                          «Про внесення змін до обласної програми забезпечення молоді житлом на 2013 – 2017 роки».


ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 49
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 22


Загородний М.В.,
головуючий

ПРОПОЗИЦІЯ
постійної комісії з питань бюджету та фінансів:
виключити з порядку денного питання «Про програму запобігання та розповсюдження                       на території Хмельницької області неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів на 2017-2018 роки» та винести його на розгляд ради в останньому кварталі 2016 року.

ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО:
за – 37
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 35


Державній службі з лікарських засобів                                     у Хмельницькій області рекомендовано підготувати проект спільного листа голів Хмельницької обласної ради та Хмельницької обласної державної адміністрації до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо нагальної необхідності внесення змін до чинного законодавства, котрі                       б надали можливість забезпечити дієвий контроль за суб’єктами господарської діяльності, які здійснюють виробництво та оптову і роздрібну торгівлю лікарськими засобами. 
Проект спільного листа вже підготовлено і він перебуває на візуванні. 

Загородний М.В.,
головуючий

ПРОПОЗИЦІЯ:
визначитися шляхом голосування за включення до порядку денного додаткових питань, які висловлені на засіданнях постійних комісій обласної ради. 


ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 48
проти – 12
утримались – 3
не голосували – 9


Головуючий озвучив пропозиції до порядку денного, висловлені                         на засіданнях постійних комісій обласної ради.

Загородний М.В.,
головуючий

ПРОПОЗИЦІЯ:
включити до порядку денного пленарного засідання питання «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо питання виборів на Донбасі».


ПОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 52
проти – 4
утримались – 6
не голосували – 10






ПРОПОЗИЦІЯ:


включити до порядку денного пленарного засідання питання «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо впровадження мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, газ та електроенергію».

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 54
проти – 5
утримались – 5
не голосували – 8



ПРОПОЗИЦІЯ: 


включити до порядку денного пленарного засідання питання «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України про накладання мораторію на підвищення тарифів на природній газ».


ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 59
проти – 1
утримались – 2
не голосували – 11






ПРОПОЗИЦІЯ:


включити до порядку денного пленарного засідання питання «Про погодження надання ПАТ «Мотор Січ» спеціального дозволу на користування надрами».


ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО:
за – 40
проти – 6
утримались – 5
не голосували – 22

Чубар В.М.,
депутат обласної ради


Висловився за включення питання до порядку денного.




Загородний М.В.,
головуючий

ПРОПОЗИЦІЯ:
повернутися до розгляду питання про включення до порядку денного пленарного засідання питання «Про погодження надання ПАТ «Мотор Січ» спеціального дозволу на користування надрами».

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 44
проти – 8
утримались – 1
не голосували – 21



ПОВТОРНА ПРОПОЗИЦІЯ:
Включити до порядку денного пленарного засідання питання «Про погодження надання ПАТ «Мотор Січ» спеціального дозволу на користування надрами».


ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО:
за – 24
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 50

Андрійчук Н.В.,
перший заступник голови обласної ради





Висловилась проти включення зазначеного питання до порядку денного, оскільки воно не відповідає процедурі. 

Чубар В.М.,
депутат обласної ради





Просив депутатів підтримати включення цього питання до порядку денного, оскільки усі необхідні документи до обласної ради було подано вчасно.


Зозуля С.В.,
депутат обласної ради


Волочиський машинобудівний завод є одним                           з найбільших платників податків в області, крім того, підприємство ніколи не стояло осторонь надання спонсорської допомоги освітнім закладам, аграріям. Просив підтримати включення питання до порядку денного. 


Іващук С.П.,
депутат обласної ради


Висловився на підтримку включення зазначеного питання до порядку денного. 
Загородний М.В.,
головуючий, голова обласної ради

ПОВТОРНА ПРОПОЗИЦІЯ:
включити до порядку денного пленарного засідання питання «Про погодження надання ПАТ «Мотор Січ» спеціального дозволу на користування надрами».

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 47
проти – 5
утримались – 3
не голосували – 18

Загородний М.В.,
головуючий 

Повідомив, що постійна комісія з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин рекомендує включити до порядку денного питання «Про надання згоди на передачу об’єкта незавершеного будівництва – уніфікованого палатного корпусу на 120 ліжок в м. Ізяслав Хмельницької області до комунальної власності територіальної громади м. Ізяслав».
Враховуючи те, що в обласній раді відсутні правові підстави для скасування чи відміни рішення щодо надання згоди на передачу об’єктів незавершеного будівництва, яке вже реалізовано, та те, що досліджуване майно не перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Хмельницької області, це питання не може бути включено до порядку денного та винесено на розгляд сесії.
	Крім того, 21 липня надійшло звернення фракції Аграрної партії України щодо включення до порядку денного пленарного засідання 7 сесії обласної ради питання «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо необхідності внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України». Однак, згідно з зауваженням юридичного відділу, таке включення неможливе через недотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та статті 28 регламенту обласної ради. Окрім того, з порушеного питання необхідно отримати позицію Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації та Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства.
Після дотримання усіх юридичних рекомендацій, зазначене питання буде внесено до переліку питань наступної сесії.

Депутати обласної ради внесли пропозиції до порядку денного пленарного засідання сьомої сесії обласної ради.


Янчук М.А.,
депутат обласної ради

Повідомив, що до нього як до депутата обласної ради звернулись батьки учнів Хмельницької ЗОШ №6 щодо неправомірності звільнення директора школи. Запропонував взяти звернення до відома, створити комісію за участю членів постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, культури, молодіжної політики, спорту і туризму, розглянути це питання і надати відповідь заявникам.

Мишко В.В.,
депутат обласної ради

Просив включити до порядку денного і підтримати як депутатський запит своє звернення щодо вжиття заходів у відповідності до чинного законодавства                      з питання надання у приватну власність земельної ділянки по вул. Нагірна, 39 у Кам’янці-Подільському Хмельницької області, яка знаходиться в межах історико-культурної зони.

Завальнюк Ю.А.,
депутат обласної ради

Просив включити до порядку денного і підтримати як депутатський запит своє звернення щодо вжиття заходів із збереження функціонування ТВБВ №10022/0111 в с. Летава Чемеровецького району Хмельницької області.

Брухнова Л.С.,
депутат обласної ради

Повідомила, що члени депутатської фракції Хмельницької обласної організації політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» ініціювали та запропонували текст звернення до Верховної Ради України щодо прийняття закону України, який би врегулював питання реструктуризації зобов’язань громадян України за споживчими кредитами в іноземній валюті. Просила включити зазначене питання до порядку денного пленарного засідання.

Лебединський В.В.,
депутат обласної ради

Просив включити до порядку денного і підтримати як депутатський запит своє звернення щодо виділення                з обласного бюджету коштів на проведення ремонтних робіт із завершення будівництва Будинку культури в смт Теофіполь Хмельницької області.


Загородний М.В.,
головуючий 

ПРОПОЗИЦІЯ:
включити до порядку денного пленарного засідання сьомої сесії обласної ради питання                                   «Про депутатський запит Мишка Володимира Васильовича щодо вжиття заходів у відповідності до чинного законодавства з питання надання                   у приватну власність земельної ділянки по                   вул. Нагірна, 39 у Кам’янці-Подільському Хмельницької області, яка знаходиться в межах історико-культурної зони».

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 61
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 12


ПРОПОЗИЦІЯ:
включити до порядку денного пленарного засідання сьомої сесії обласної ради питання «Про депутатський запит Завальнюка Юрія Анатолійовича щодо вжиття заходів із збереження функціонування ТВБВ №10022/0111 в с. Летава Чемеровецького району Хмельницької області».

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 66
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 8


ПРОПОЗИЦІЯ:
включити до порядку денного пленарного засідання сьомої сесії обласної ради питання «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо прийняття закону України, який би врегулював питання реструктуризації зобов’язань громадян України за споживчими кредитами в іноземній валюті».

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 51
проти – 1
утримались – 0
не голосували – 22


ПРОПОЗИЦІЯ:
включити до порядку денного пленарного засідання сьомої сесії обласної ради питання «Про депутатський запит Лебединського Віктора Вікторовича щодо виділення з обласного бюджету коштів на проведення ремонтних робіт із завершення будівництва Будинку культури на 500 місць в смт Теофіполь Хмельницької області».

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 61
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 13



Депутати обласної ради затвердили порядок денний пленарного засідання сьомої 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 ЯЦКОВА Бориса Олександровича щодо роботи Ізяславського районного військового комісаріату.

3.
Про депутатський запит БОЙКА Михайла Дмитровича щодо вжиття заходів стосовно припинення порушень прав громадян – учасників АТО на отримання у власність земельних ділянок.

4.
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.

5.
Про депутатський запит САВЧУКА Олександра Петровича щодо проведення загального обласного моніторингу стану водозабезпечення сільських мешканців Хмельниччини.

6.
Про депутатський запит ТЕРЛЕЦЬКОЇ Галини Василівни щодо виділення коштів на будівництво водогону у с. Велика Клітна Красилівського району.

7.
Про депутатський запит ОСТРОВСЬКОЇ Ніли Василівни щодо співфінансування виконання робіт із забезпечення питною водою населених пунктів депресивної вирви Чернелівського водозабору.

8.
Про депутатський запит ГНАТЮКА Миколи Григоровича щодо ситуації, яка склалася навколо Хмельницького обласного кістково-туберкульозного санаторію, що знаходиться на території Сербинівської сільської ради.

9.
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 «дітей війни».

10.
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.

11.
Про депутатський запит ОЛУЙКА Віталія Миколайовича щодо вжиття невідкладних заходів з припинення діяльності на території Хмельницької області «народних підприємств» та «народних підприємців».

12.
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.

13.
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.

14.
Про депутатський запит ХАРКАВОГО Миколи Олександровича щодо ситуації, яка склалася навколо реалізації пайового фонду майна колективного сільськогосподарського підприємства ССЗ «Вільховецька»  (Чемеровецький район).

15.
Про депутатський запит ХАРКАВОГО Миколи Олександровича щодо законності підстав утримання та охорони на території комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» літаків, що належать приватним компаніям.

16.
Про депутатський запит ХАРКАВОГО Миколи Олександровича щодо розв’язання проблеми, яка виникла внаслідок накопичення мелясних відходів на ДП «Довжоцький спиртовий завод».

17.
Про депутатський запит ГЛАДУНЯКА Івана Васильовича щодо передбачення субвенції з обласного бюджету м. Нетішин для придбання однокімнатної квартири учаснику бойових дій, інваліду війни ІІ групи Панасюку Андрію Миколайовичу.

18.
Про депутатський запит МИШКА Володимира Васильовича щодо вжиття заходів у відповідності до чинного законодавства з питання надання у приватну власність земельної ділянки по вул. Нагірна, 39                                     у Кам’янці-Подільському Хмельницької області, що знаходиться в межах історико-культурної зони.

19.
Про депутатський запит ЗАВАЛЬНЮКА Юрія Анатолійовича щодо вжиття заходів із збереження функціонування ТВБВ №10022/0111 в с. Летава Чемеровецького району Хмельницької області.

20.
Про депутатський запит ЛЕБЕДИНСЬКОГО Віктора Вікторовича щодо виділення з обласного бюджету коштів на проведення робіт із завершення будівництва Будинку культури на 500 місць в смт Теофіполь Хмельницької області.

21.
Про присвоєння рангу та визначення умов оплати праці першого заступника голови Хмельницької обласної ради.

22.
Про присвоєння рангу та визначення умов оплати праці заступника голови Хмельницької обласної ради.

23.
Про призначення Возняка Дмитра Йосиповича на посаду директора комунального підприємства «Комунальники». 

24.
Про призначення Гончара Віктора Івановича на посаду директора комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький».

25.
Про призначення Олеся Андрія Васильовича на посаду директора обласної фірми «Кіновідеопрокат».

26.
Про виконання програми захисту прав споживачів у Хмельницькій області на 2014 – 2015 роки.

27.
Про виконання регіональної програми створення містобудівного кадастру Хмельницької області на 2013 – 2015 роки.

28.
Про виконання програми розвитку туризму у Хмельницькій області на 2013 – 2015 роки.

29.
Про внесення змін до програми збереження об’єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2015 – 2020 роки.

30.
Про внесення змін до обласної програми забезпечення молоді житлом на 2013 – 2017 роки.

31.
Про виконання обласної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій 2013 – 2015 роки.

32.
Про обласну програму забезпечення розвитку інформаційної сфери Хмельниччини та висвітлення діяльності місцевих органів влади на 2016 – 2020 роки.

33.
Про програму запобігання та розповсюдження на території Хмельницької області неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів на 2017 – 2018 роки.

34.
Про погодження надання комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» (м. Старокостянтинів) спеціального дозволу на користування надрами. 

35.
Про погодження надання товариству з обмеженою відповідальністю санаторно-лікувальний комплекс «Перлина Поділля» спеціального дозволу на користування надрами.

36.
Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «Волочиський цегельник» гірничого відводу для розробки Північно-Східної ділянки Користовського родовища суглинків.

37.
Про погодження клопотань щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок.

38.
Про затвердження регіональної схеми формування екологічної мережі Хмельницької області.

39.
Про Тендерний комітет Хмельницької обласної ради. 

40.
Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 квітня 2015 року                        № 37-31/2015 «Про надання згоди на передачу будівлі адмінприміщення                 у державну власність».

41.
Про зміну типу і перейменування Ізяславської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Хмельницької обласної ради.

42.
Про зміну типу і назви Солобковецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Хмельницької обласної ради.

43.
Про перейменування Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Миколи Островського.

44.
Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 травня 2015 року                     № 1-32/2015 «Про Проект перспективного плану формування територій громад Хмельницької області».

45.
Про інформацію ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області про розгляд звернень учасників антитерористичної операції та сімей загиблих щодо відведення їм земельних ділянок.

46.
Про проблеми, пов’язані з нераціональним використанням та відтворенням водних біоресурсів (браконьєрство, незаконний вилов риби) на території області, та заходи з їх розв’язання.

47.
Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про нагородження КОЗАКА Миколи Івановича Почесною грамотою Верховної Ради України.

48.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо погіршення криміногенної ситуації у Хмельницькій області та по всій Україні у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання».

49.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо питання виборів на Донбасі.

50.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України про мораторій щодо збільшення розміру тарифів на житлово-комунальні послуги, газ та електроенергію.

51.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України про накладання мораторію на підвищення тарифів на природний газ.

52.
Про погодження надання публічному акціонерному товариству «Мотор Січ» спеціального дозволу на користування надрами.

53.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо прийняття закону України, який би врегульовував питання реструктуризації зобов’язань громадян України за споживчими кредитами в іноземній валюті.



ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
за – 58
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 16
(результати поіменного голосування додаються)



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

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Автор запиту наполягає на продовженні терміну його розгляду. Запропонований проект рішення щодо продовження терміну підтримано. 

ВИСТУПИЛИ:
Гладуняк І.В. – Питання не вирішується. У міському бюджеті немає коштів. Відповідальні служби мають детально вивчити ситуацію, внести пропозиції Кабінету Міністрів України. Питання потрібно вирішувати комплексно спільно з НАЕК «Енергоатом» і Хмельницькою АЕС.


ВИРІШИЛИ:
за – 62
проти – 1
утримались – 1
не голосували – 10
(результати поіменного голосування додаються)

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 №1-7/2016 додається)





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


СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Автор запиту погодився зняти його з контролю. Запропонований проект рішення підтримано. 

ВИРІШИЛИ:
за – 68
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 6
(результати поіменного голосування додаються)

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


(Рішення №2-7/2016 додається)


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

СЛУХАЛИ: 
Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Автор запиту наполягає на продовженні терміну його розгляду. Запропонований проект рішення щодо продовження терміну підтримано. 


ВИРІШИЛИ:
за – 70
проти – 0
утримались – 4
не голосували – 0
(результати поіменного голосування додаються)

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 № 3-7/2016 додається)




4. 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:
Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Автор запиту погоджується на його зняття з контролю.
Запропонований проект рішення щодо зняття з контролю підтримано.
 
ВИРІШИЛИ:
за – 57
проти – 1
утримались – 0
не голосували – 16
(результати поіменного голосування додаються)

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 № 4-7/2016 додається)


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

СЛУХАЛИ:
Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Автор запиту наполягає на продовженні терміну його розгляду. Запропонований проект рішення щодо продовження терміну підтримано.

ВИРІШИЛИ:
за – 65
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 9
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про депутатський запит САВЧУКА Олександра Петровича щодо проведення загального обласного моніторингу стану водозабезпечення сільських мешканців Хмельниччини» щодо перевірки законності передачі земельних ділянок у приватну власність» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 5-7/2016 додається)




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

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Автор запиту наполягає на продовженні терміну його розгляду. Запропонований проект рішення щодо продовження терміну підтримано.

ВИРІШИЛИ:
за – 68
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 6
(результати поіменного голосування додаються)

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 № 6-7/2016 додається)


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

СЛУХАЛИ:
Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Автор запиту наполягає на продовженні терміну його розгляду. Запропонований проект рішення щодо продовження терміну підтримано.

ВИРІШИЛИ:
за – 65
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 9
(результати поіменного голосування додаються)

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 № 7-7/2016 додається)





8. 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, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Автор запиту наполягає на продовженні терміну його розгляду.
Запропонований проект рішення щодо продовження терміну підтримано.

ВИРІШИЛИ:
за – 65
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 9
(результати поіменного голосування додаються)

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 № 8-7/2016 додається)


9. 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, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Автор запиту погоджується на зняття його з контролю.

ВИРІШИЛИ:
за – 64
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 10
(результати поіменного голосування додаються)

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 № 9-7/2016 додається)



10.  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

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 щодо продовження терміну підтримано.
ВИРІШИЛИ:
за – 64
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 10
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «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» прийняти як рішення ради.

(Рішення №10-7/2016 додається)


11. Про депутатський запит ОЛУЙКА Віталія Миколайовича щодо вжиття невідкладних заходів з припинення діяльності на території Хмельницької області «народних підприємств» та «народних підприємців»

СЛУХАЛИ:
Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Автор запиту наполягає на його продовженні. Запропонований проект рішення щодо продовження терміну підтримано.

Олуйко В.М. – Після прийняття цього депутатського запиту правоохоронні та контролюючі органи області дійсно організували системну роботу і є вже результати. Так звані активісти намагаються створювати «народні підприємства» зі статусом власника національного багатства України,                що може стати основою для сепаратистських рухів по всій території України. Запит необхідно залишити на контролі для стовідсоткового наведення порядку. Лабораторія законодавчих ініціатив ХУУПу може допомогти розробити відповідні зміни до нашого законодавства.


ВИРІШИЛИ:
за – 69
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 5
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про депутатський запит ОЛУЙКА Віталія Миколайовича щодо вжиття невідкладних заходів                          з припинення діяльності на території Хмельницької області «народних підприємств» та «народних підприємців» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 11-7/2016 додається)


12.  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

СЛУХАЛИ:
Дячука М.М. – Звернувся до голови обласної ради                          з проханням взяти його запит на особистий контроль, оскільки відповідь, яку надала начальник управління регіонального розвитку та будівництва обласної державної адміністрації Бригадир В.І. На наступну сесію готується депутатський запит про створення комісії для обстеження об’єктів, на які виділяються кошти з державного та обласного бюджетів.


Головуючий, голова обласної ради Загородний М.В. повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Автор запиту наполягає на продовженні терміну його розгляду.
Запропонований проект рішення щодо продовження терміну підтримано.

ВИРІШИЛИ:
за – 62
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 11
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «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» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 12-7/2016 додається)




13. 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

СЛУХАЛИ: 
Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Автори запиту наполягають на продовженні терміну його розгляду. Запропонований проект рішення щодо продовження терміну підтримано. 

ВИРІШИЛИ:
за – 66
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 7
 (результати поіменного голосування додаються)
Проект рішення «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» прийняти як рішення ради.



(Рішення № 13-7/2016 додається)



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

СЛУХАЛИ:
Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Автор запиту наполягає на продовженні терміну його розгляду. Запропонований проект рішення щодо продовження терміну підтримано. 

ВИРІШИЛИ:
за – 59
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 14
(результати поіменного голосування додаються)
Проект рішення «Про депутатський запит ХАРКАВОГО Миколи Олександровича щодо ситуації, яка склалася навколо реалізації пайового фонду майна колективного сільськогосподарського підприємства ССЗ «Вільховецька»  (Чемеровецький район)» прийняти як рішення ради.
 



(Рішення № 14-7/2016 додається)



15. Про депутатський запит ХАРКАВОГО Миколи Олександровича щодо законності підстав утримання та охорони на території комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» літаків, що належать приватним компаніям

СЛУХАЛИ:
Харкавого М.О. – Звернувся до голови обласної ради щодо проблем підприємства «Аеропорт Хмельницький». Необхідно визначити людей з числа заступників голови облдержадміністрації та від обласної ради, які будуть курувати ці питання.

Головуючого, який  повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях всіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано.


Корнійчук О.О.,
голова Хмельницької обласної державної адміністрації

Питанням підприємства «Аеропорт Хмельницький» займається Гуменний О.В. Відбулось кілька зустрічей                    з тими, хто хотять взяти  аеропорт у концесію, чекаємо на результат.



ВИРІШИЛИ:
за – 57
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 17
(результати поіменного голосування додаються)


Проект рішення «Про депутатський запит ХАРКАВОГО Миколи Олександровича щодо законності підстав утримання та охорони на території комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» літаків, що належать приватним компаніям» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 15-7/2016 додається)



16. Про депутатський запит ХАРКАВОГО Миколи Олександровича щодо розв’язання проблеми, яка виникла внаслідок накопичення мелясних відходів на ДП «Довжоцький спиртовий завод»

СЛУХАЛИ:

Харкавого М.О. – Коротко поінформував по суті запиту.

Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано.

ВИРІШИЛИ:
за – 59
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 15
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про депутатський запит ХАРКАВОГО Миколи Олександровича щодо розв’язання проблеми, яка виникла внаслідок накопичення мелясних відходів на                  ДП «Довжоцький спиртовий завод»» прийняти як рішення ради.


(Рішення №16-7/2016 додається)




17. Про депутатський запит ГЛАДУНЯКА Івана Васильовича щодо передбачення субвенції з обласного бюджету м. Нетішин для придбання однокімнатної квартири учаснику бойових дій, інваліду війни ІІ групи Панасюку Андрію Миколайовичу


СЛУХАЛИ:

Головуючого, 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.


ВИРІШИЛИ:
за – 64
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 8
(результати поіменного голосування додаються)


Проект рішення «Про депутатський запит ГЛАДУНЯКА Івана Васильовича щодо передбачення субвенції з обласного бюджету м.Нетішин для придбання однокімнатної квартири учаснику бойових дій, інваліду війни ІІ групи Панасюку Андрію Миколайовичу» прийняти як рішення ради.



(Рішення №17-7/2016 додається)




Депутати оголосили нові запити.


18. Про депутатський запит МИШКА Володимира Васильовича щодо вжиття заходів у відповідності до чинного законодавства з питання надання у приватну власність земельної ділянки по вул. Нагірна, 39                                     у Кам’янці-Подільському Хмельницької області, що знаходиться в межах історико-культурної зони


СЛУХАЛИ: 
Мишка В.В., який озвучив свій депутатський запит.



ВИРІШИЛИ:
за – 59
проти – 0
утримались – 2
не голосували – 12
(результати поіменного голосування додаються)
	Підтримати звернення депутата обласної ради МИШКА Володимира Васильовича як депутатський запит і направити його на розгляд  прокурору Хмельницької області Синишину Олегу Романовичу та начальникові ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Семенишину Миколі Олександровичу.
	Прокурору Хмельницької області Синишину О.Р.,        начальникові ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Семенишину М.О. до 29 серпня 2016 року поінформувати депутата обласної ради Мишка В.В. та обласну раду про результати розгляду депутатського запиту.



(Рішення № 18-7/2016 додається)



19. Про депутатський запит ЗАВАЛЬНЮКА Юрія Анатолійовича щодо вжиття заходів із збереження функціонування ТВБВ №10022/0111                          в с. Летава Чемеровецького району Хмельницької області

СЛУХАЛИ:
Завальнюка Ю.А., який озвучив свій депутатський запит.


ВИРІШИЛИ:
за – 62
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 11
(результати поіменного голосування додаються)
	Підтримати звернення депутата обласної ради ЗАВАЛЬНЮКА Юрія Анатолійовича як депутатський запит і направити його на розгляд в.о. начальника філії - Хмельницьке обласне управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» Баланюку Олегу Петровичу. 
	В.о. начальника філії - Хмельницьке обласне управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» Баланюку О.П. до 29 серпня 2016 року поінформувати депутата обласної ради Завальнюка Ю.А. та обласну раду про результати розгляду депутатського запиту.



(Рішення № 19-7/2016 додається)


20. Про депутатський запит ЛЕБЕДИНСЬКОГО Віктора Вікторовича щодо виділення з обласного бюджету коштів на проведення робіт із завершення будівництва Будинку культури на 500 місць в смт Теофіполь Хмельницької області

СЛУХАЛИ:
Лебединського В.В., який озвучив свій запит.

ВИРІШИЛИ:
за – 49
проти – 1
утримались – 2
не голосували – 21
(результати поіменного голосування додаються)
	Підтримати звернення депутата обласної ради ЛЕБЕДИНСЬКОГО Віктора Вікторовича як депутатський запит і направити його на розгляд голові Хмельницької обласної державної адміністрації Корнійчуку Олександру Олександровичу. 
	Голові Хмельницької обласної державної адміністрації           Корнійчуку О.О. до 29 серпня 2016 року поінформувати депутата обласної ради Лебединського В.В. та обласну раду про результати розгляду депутатського запиту.



(Рішення № 20-7/2016 додається)





21. Про депутатський запит РОМАСЮКОВА Артема Євгенійовича щодо виділення з обласного бюджету коштів на проведення ремонту та встановлення додаткових засобів захисту для Хмельницького обласного художнього музею

СЛУХАЛИ:

Ромасюкова А.Є., який доповів по суті свого запиту.


ВИРІШИЛИ:
за – 55
проти – 0
утримались – 3
не голосували – 15
(результати поіменного голосування додаються)
	Підтримати звернення депутата обласної ради РОМАСЮКОВА Артема Євгенійовича як депутатський запит і направити його на розгляд голові Хмельницької обласної державної адміністрації Корнійчуку Олександру Олександровичу. 
	Голові Хмельницької обласної державної адміністрації           Корнійчуку О.О. до 29 серпня 2016 року поінформувати депутата обласної ради Ромасюкова А.Є. та обласну раду про результати розгляду депутатського запиту.



(Рішення № 21-7/2016 додається)


22. Про депутатський запит БОЙКА Михайла Дмитровича щодо затвердження програми проведення конкурсу мікропроектів регіонального розвитку Хмельницької області на 2016-2020 роки

СЛУХАЛИ:
Бойка М.Д. – В об’єднаних територіальних громадах сьогодні гостро постала проблема використання субвенції через відсутність інвестиційних проектів, які би відповідали сучасним вимогам. Прийняття програми з проведення конкурсу мікропроектів регіонального розвитку дасть можливість не лише залучати відповідні кошти, а й навчить усіх бажаючих готувати сучасні мікропроекти.

ВИРІШИЛИ:
за – 61
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 12
(результати поіменного голосування додаються)
	Підтримати звернення депутата обласної ради БОЙКА Михайла Дмитровича як депутатський запит і направити його на розгляд голові Хмельницької обласної державної адміністрації Корнійчуку Олександру Олександровичу.
	Голові Хмельницької обласної державної адміністрації           Корнійчуку О.О. до 29 серпня 2016 року поінформувати депутата обласної ради Бойка М.Д. та обласну раду про результати розгляду депутатського запиту.



(Рішення № 22-7/2016 додається)

23. Про депутатський запит ОЛУЙКА Віталія Миколайовича щодо прийняття Положення, яке б врегулювало питання оренди нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв), земельних ділянок для ведення сільськогосподарського виробництва, що входять до складу спадщини, яка може бути визнана відумерлою


СЛУХАЛИ:
Олуйка В.М. – Поінформував по суті запиту. Розробив положення про використання невитребуваних земельних паїв. На наступну сесію обласної ради обласна державна адміністрація спільно з Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації і Головним управлінням Держгеокадатру у Хмельницькій області має винести цей документ на розгляд комісії обласної ради і запропонувати територіальним громадам єдині правила гри. У разі його прийняття додаткові надходження до місцевих бюджетів становитимуть 37 млн гривень.


ВИРІШИЛИ:
за – 50
проти – 0
утримались – 3
не голосували – 20
(результати поіменного голосування додаються)

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 № 23-7/2016 додається)



24. Про присвоєння рангу та визначення умов оплати праці першого заступника голови Хмельницької обласної ради


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

ВИРІШИЛИ:
за – 46
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 15
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про присвоєння рангу та визначення умов оплати праці першого заступника голови Хмельницької обласної ради» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 24-7/2016 додається)




25. Про присвоєння рангу та визначення умов оплати праці заступника голови Хмельницької обласної ради

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

ВИРІШИЛИ:
за – 47
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 14
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про присвоєння рангу та визначення умов оплати праці заступника голови Хмельницької обласної ради» прийняти як рішення ради.

(Рішення №25-7/2016 додається)



Головуючий, голова обласної ради Загородний М.В. поінформував,                        що відбулися конкурси на заміщення вакантних посад керівників 9 підприємств,       що перебувають в управлінні обласної ради.
Конкурсною комісією відповідно до Порядку призначення і звільнення               з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області було визначено 3 кандидатури на посади керівників лише трьох підприємств, яких                  і рекомендовано для призначення обласною радою. 




26. Про призначення Возняка Дмитра Йосиповича на посаду директора комунального підприємства «Комунальники»

СЛУХАЛИ:
Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. 8 комісій підтримали включення цього питання до проекту порядку денного пленарного засідання.
7 постійних комісій підтримали запропонований проект рішення.
Члени постійної комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології вирішили, що визначатимуться щодо проекту рішення остаточно уже на пленарному засіданні.

ВИРІШИЛИ:
за – 48
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 14
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про призначення Возняка Дмитра Йосиповича на посаду директора комунального підприємства «Комунальники» з уточненням дати призначення прийняти як рішення ради.

(Рішення № 26-7/2016 додається)




27.  Про призначення Гончара Віктора Івановича на посаду директора комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»

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 – 59
проти – 2
утримались – 0
не голосували – 2
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про призначення Гончара Віктора Івановича на посаду директора комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» з уточненням дати призначення прийняти як рішення ради.


(Рішення № 27-7/2016 додається)


28. Про призначення Олеся Андрія Васильовича на посаду директора обласної фірми «Кіновідеопрокат»

СЛУХАЛИ: 
Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. 
8 комісій підтримали включення цього питання до проекту порядку денного пленарного засідання.
7 постійних комісій та президія обласної ради підтримали запропонований проект рішення.
Члени постійної комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології визначатимуться щодо проекту рішення на пленарному засіданні.
Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології, крім того, рекомендує голові обласної ради вивчити питання щодо напрямків діяльності обласної фірми «Кіновідеопрокат».

ВИРІШИЛИ:
за – 45
проти – 1
утримались – 0
не голосували – 17
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про призначення Олеся Андрія Васильовича  на посаду директора обласної фірми «Кіновідеопрокат» з уточненням дати призначення  прийняти як рішення ради.



(Рішення № 28-7/2016 додається)




29.  Про виконання програми захисту прав споживачів у Хмельницькій області на 2014 – 2015 роки

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

ВИРІШИЛИ:
за – 51
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 12
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про виконання програми захисту прав споживачів у Хмельницькій області на 2014 – 2015 роки» прийняти як рішення ради.
 



(Рішення № 29-7/2016 додається)




30. Про виконання регіональної програми створення містобудівного кадастру Хмельницької області на 2013 – 2015 роки

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.
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму рекомендує відділу містобудування та архітектури облдержадміністрації:
- розробити проект програми створення та ведення містобудівного кадастру Хмельницької області на наступні роки;
- при підготовці зазначеного проекту програми врахувати зауваження та пропозиції, висловлені на засіданні постійної комісії.
Крім того, комісія рекомендує облдержадміністрації забезпечити відділ необхідною кількістю штатних одиниць, відповідним комп’ютерним та програмним забезпеченням для належного функціонування обласного містобудівного кадастру – державної інформаційно-реєстраційної системи геопросторового положення кадастрових об’єктів області.

ВИСТУПИЛИ:
Брухнова Л.І. – Хмельницька область – єдина в Україні, яка не має містобудівного кадастру. 

ВИРІШИЛИ:
за – 49
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 15
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про виконання регіональної програми створення містобудівного кадастру Хмельницької області на 2013 – 2015 роки» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 30-7/2016 додається)



31. Про виконання програми розвитку туризму у Хмельницькій області                  на 2013 – 2015 роки
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 – 59
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 15
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про виконання програми розвитку туризму у Хмельницькій області на 2013 – 2015 роки» прийняти як рішення ради.


(Рішення №31-7/2016 додається)




32. Про внесення змін до програми збереження об’єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2015 – 2020 роки

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. 
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму рекомендувала управлінню культури, національностей, релігій та туризму  облдержадміністрації при реалізації зазначеної програми залучати до участі у співфінансуванні заходів щодо збереження об’єктів культурної спадщини органи місцевого самоврядування та громадські організації територіальних громад області.

ВИРІШИЛИ:
за – 50
проти – 0
утримались – 2
не голосували – 12
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про внесення змін до програми збереження об’єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2015 – 2020 роки» прийняти як рішення ради.



(Рішення № 32-7/2016 додається)



33. Про виконання обласної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій 2013 – 2015 роки

СЛУХАЛИ: 
Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. 

Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології рекомендує управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації розробити та подати до обласної ради програму пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій на наступні роки.

ВИРІШИЛИ:
за – 62
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 2
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про виконання обласної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій 2013 – 2015 роки» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 33-7/2016 додається)




34. Про обласну програму забезпечення розвитку інформаційної сфери Хмельниччини та висвітлення діяльності місцевих органів влади                          на 2016 – 2020 роки


СЛУХАЛИ:
Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. 
Більшість постійних комісій підтримали запропонований проект рішення.
Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології рекомендує управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації до пленарного засідання обласної ради роздати депутатам обласної ради кошторис проведення заходів, зазначених у цій програмі. Кошторис депутатам роздано під час реєстрації.
Постійна комісія обласної ради з питань бюджету та фінансів, заслухавши інформацію Михайлової І.Г. –  начальника управління інформації діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, не прийняла рішення із зазначеного питання. Члени комісії остаточно визначатимуться з цього питання на пленарному засіданні ради.

Президія запропонувала зняти це питання з розгляду.

ВИРІШИЛИ:
за – 41
проти – 7
утримались – 4
не голосували – 12
(результати поіменного голосування додаються)

За підсумками голосування рішення не прийнято.




35. Про програму запобігання та розповсюдження на території Хмельницької області неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів на 2017 – 2018 роки

СЛУХАЛИ:
Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. 
Постійні комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології; з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення; з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин і постійна комісія з питань децентралізації, регіонального розвитку та комунальної власності рекомендували Державній службі з лікарських засобів у Хмельницькій області до 26 липня підготувати проект спільного листа голів Хмельницької обласної ради та Хмельницької обласної державної адміністрації до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо нагальної необхідності внесення змін до чинного законодавства, котрі б надали можливість забезпечити дієвий контроль за суб’єктами господарської діяльності, які здійснюють виробництво та оптову і роздрібну торгівлю лікарськими засобами. 
Проект спільного листа підготовлено, він знаходиться на візуванні.
Члени президії підтримали направлення листа, щоправда, питання запропонували зняти як і бюджетна комісія.

Начальник Державної служби з лікарських засобів у Хмельницькій області Мілінчук І.А. відповів на запитання депутатів обласної ради Гладуняка І.В., Кирилюка І.І., Дячука М.М.


ВИРІШИЛИ:
за – 33
проти – 3
утримались – 13
не голосували – 16
(результати поіменного голосування додаються)
За підсумками голосування рішення не прийнято.





36. Про погодження надання комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» (м.Старокостянтинів) спеціального дозволу на користування надрами


СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. 
Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології рекомендує виконавчому апарату обласної ради у зазначеному проекті рішення зазначити місце знаходження підприємства (місто Старокостянтинів).
Цю пропозицію буде враховано в остаточному варіанті рішення.


ВИРІШИЛИ:
за – 52
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 13
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про погодження надання комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» (м. Старокостянтинів) спеціального дозволу на користування надрами» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 34-7/2016 додається)


37. Про погодження надання товариству з обмеженою відповідальністю санаторно-лікувальний комплекс «Перлина Поділля» спеціального дозволу              на користування надрами

СЛУХАЛИ:
Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради.
Дві комісії, а саме: з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин; з питань децентралізації, регіонального розвитку та комунальної власності - більшістю голосів членів комісій підтримали запропонований проект рішення.
Постійні комісії з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту та зв’язку; з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології; з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення; з питань законності, протидії корупції, регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування; з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму підтримали внесення питання на розгляд ради на пленарному засіданні, але їх члени вирішили одноосібно визначатися щодо порушеного питання на пленарному засіданні. 
Постійна комісія з питань бюджету та фінансів не прийняла рішення із зазначеного питання. Члени комісії остаточно визначатимуться на пленарному засіданні ради.
Крім того, від облдержадміністрації надійшов лист про те, що у зв’язку із наявністю ряду грубих порушень вимог природоохоронного законодавства, які загрожують виснаженню і забрудненню Збручанського родовища, обласна державна адміністрація ініціює відмову                              у погодженні надання ТОВ СЛК «Перлина Поділля» спеціального дозволу на користування надрами під час розгляду зазначеного питання на сесії обласної ради.

ВИСТУПИЛИ:
Гладуняк І.В. – Висловився за відмову у погодженні надання спеціального дозволу. «Сатанів» має бути державним курортом. Сьогодні – спроба незаконно отримати погодження. У цьому питанні має бути рука держави і територіальної громади.

Бойко М.Д. – Обласна рада лише погоджує процедуру надання спеціального дозволу, сам дозвіл надає Міністерство екології. Якщо є дійсно стільки порушень, то це має вирішувати безпосередньо Міністерство екології. Проте є висновок Мінекології, що законних підстав для отримання спецдозволу достатньо. Рішення про погодження надання ТОВ «Перлина Поділля» спеціального дозволу на користування надрами необхідно підтримати. 


Іващук С.П. – Висловився на підтримку позиції                       Бойка М.Д.: Не потрібно обмежувати підприємницьку діяльність.


Харкавий М.О. – Звернувся до директора Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації                    з проханням роз’яснити, чому облдержадміністрація виступає проти погодження надання підприємству спецдозволу.


Зеленко Т.І. – Депутатська фракція Радикальної партії Олега Ляшка виступає за погодження товариству з обмеженою відповідальністю санаторно-лікувальний комплекс «Перлина Поділля» спеціального дозволу на користування надрами.


Вавринчук С.М. – Управління відстоює державницьку позицію і хоче зберегти родовище:
- усі свердловини мають бути передані комунальному підприємству, яке буде створено;
- необхідно закрити свердловини, які негативно впливають на родовище;
- заборонити буріння нових свердловин;
- звернутись до Верховної Ради України про визнання «Сатанова» державним курортом.


Олуйко В.М. – Винести на розгляд на наступній сесії питання про концепцію розвитку державного курорту «Сатанів». Торік до Кабінету Міністрів України звернулись 8 санаторіїв і Хмельницькому обласному відділенню Антимонопольного комітету було доручено провести розслідування монополізації курорту «Сатанів». Після проведених перевірок видано обов’язкові до виконання рекомендації, проте ні облдержадміністрація, ні обласна рада їх не виконала. Це - бездіяльність посадових осіб. Протягом трьох років Хмельницька область не вносить до Кабінету Міністрів України проект закону «Про державний курорт «Сатанів». Куди поділось комунальне підприємство «Хмельницьккурортресурси», на балансі якого знаходилось 12 свердловин і гірничий відвід? Це питання потрібно розглядати комплексно. Депутатська фракція Хмельницької обласної організації ПОЛИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» пропонує до порядку денного наступної сесії включити це питання.


Микульський С.В. – Висловився на підтримку                     Олуйка В.М. : питання потрібно розглядати у комплексі з курортом «Маків».


Олуйко В.М. – Свого часу у структурі облдержадміністрації було управління мінеральних ресурсів, курортів і туризму. Вони займались усіма курортами. В області налічується 25 джерел різної води. Було також утворено підприємство «Хмельницьккурортресурси», на балансі якого був гірничий відвід і 12 свердловин. Керував підприємством Войтюк М.Д. Під час подій 2014 року керівник підприємства без дозволу обласної державної адміністрації і обласної ради віддав ці свердловини в оренду «АРДЕН ПАЛАЦУ». Пізніше він відмовився і від гірничого відводу. Обласна влада самоусунулась від курорту «Сатанів». Якщо не взяти під контроль процеси, які там відбуваються, – буде катастрофа. Великого інвестора з Ізраїлю потрібно підтримати, але комунікації і надра –  це питання громад області. На рівні області немає структури, яка б займалась цими питаннями.


Іващук С.П. – Сьогодні відбувається певний сценарій: чому не погодити. Олуйко В.М. правий – монополії допустити не можна. Потрібно обидві сторони ставити у рівні умови. Не потрібно обмежувати право людей займатись діяльністю, на якій вони знаються. Санаторій «Перлина Поділля»                            є окрасою нашої області.


Драган О.В. – Депутатська фракція Хмельницької обласної організації політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ»                з цього питання позиції не має. Позиція голови обласної державної адміністрації прозвучала з вуст одного з депутатів. Існує така річ як відповідальність лідерства. Чи може голова обласної ради взяти на себе відповідальність і висловити власне бачення цієї непростої ситуації? Більш ніж півроку тому було озвучено пропозицію про створення комунального підприємства «Сатанівські води» чи «Сатанівський курорт». Що зроблено у цьому напрямі?


Загородний М.В.,
головуючий 
Комунальне підприємство вже діє на території санаторію «Сатанів». Одним із його засновників є Сатанівська територіальна громада. Хмельницька обласна рада не має там жодного активу, на базі якого можна було би створити комунальне підприємство обласної ради. Свердловини, які знаходяться у державній власності, є у розпорядженні підприємства «Хмельницьккурортресурс», створеного свого часу обласною державною адміністрацією. Сатанівська громада готує проектну документацію для розгляду цього підприємства у наступному році як великого інвестиційного проекту. Це дасть змогу спрямувати туди кошти Фонду державного розвитку. 
Позиція голови обласної ради така, що сьогодні необхідно підтримувати інвестора, який створює робочі місця. Потрібно жити по закону і по совісті.


Загородний М.В.,
головуючий 
ПРОПОЗИЦІЯ:
надати слово представнику санаторно-лікувального комплексу «Перлина Поділля».

ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО:
за – 36
проти – 15
утримались – 4
не голосували – 10

Головуючий, голова обласної ради Загородний М.В. поставив на голосування проект рішення «Про погодження надання товариству з обмеженою відповідальністю санаторно-лікувальний комплекс «Перлина Поділля» спеціального дозволу на користування надрами.

ВИРІШИЛИ:
за – 34
проти – 13
утримались – 15
не голосували – 3
(результати поіменного голосування додаються)


За підсумками голосування рішення не прийнято.





38. Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «Волочиський цегельник» гірничого відводу для розробки Північно-Східної ділянки Користовського родовища суглинків

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради.
Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології:
	Доручила членам постійної комісії Антонюку В.В. та Шутяку А.В. до 26 липня уточнити місце розташування гірничого відводу (враховуючи проекті дані                                    та інформацію Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області);

 Підтримує запропонований проект рішення і внесення його на розгляд пленарного засідання обласної ради, за умови відсутності зауважень щодо розташування гірничого відводу;
У поданій документації було виявлено невідповідність категорувань земель. За результатами вивчення на місці ця невідповідність підтвердилася, що стало підставою для заміни відповідної довідки. За станом на сьогодні довідка подана до обласної ради. 
Постійна комісія з питань бюджету та фінансів, заслухавши інформацію Шишка Віталія Миколайовича – начальника управління з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату обласної ради, рекомендує голові обласної ради доручити товариству з обмеженою відповідальністю «Волочиський цегельник» усунути недоліки в документах до пленарного засідання сьомої сесії обласної ради.

Доопрацьовані документи подано до обласної ради.

ВИРІШИЛИ:
за – 47
проти – 1
утримались – 3
не голосували – 13
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «Волочиський цегельник» гірничого відводу для розробки Північно-Східної ділянки Користовського родовища суглинків» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 35-7/2016 додається)


39. Про погодження клопотань щодо приведення існуючого поділу лісів                   у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок

СЛУХАЛИ:
Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. 
Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології  вирішила:
	1.Доручити членам постійної комісії Антонюку В.В. та Кирилюку І. І. до 26 липня 2016 року розглянути питання щодо доцільності внесення доповнень до цього проекту рішення про категорії лісів та їх розташування.
	2.Підтримати запропонований проект рішення при винесенні доповнень, за необхідності.
	На цю пропозицію пропонується доопрацьований проект рішення, який депутатам роздано. 
Постійна комісія з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин рекомендує голові облдержадміністрації створити робочу комісію із залученням фахових спеціалістів, контролюючих органів та депутатів обласної ради з вивчення питання правомірності здійснення будь-яких видів вирубки лісів, в тому числі достовірності та правомірності надання дозволів на вирубку.
Доручити вищезазначеній комісії проведення відтворення лісових насаджень та вивчення питання передачі земель лісового господарства колишніх КСП та земель Міністерства оборони України в комунальну власність місцевих рад.

Висновок направлено до облдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ:
за – 43
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 19
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про погодження клопотань щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 36-7/2016 додається)




40. Про затвердження регіональної схеми формування екологічної мережі Хмельницької області
СЛУХАЛИ:
Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень і пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 50
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 12
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про затвердження регіональної схеми формування екологічної мережі Хмельницької області» прийняти як рішення ради.

(Рішення №37-7/2016 додається)



41. Про Тендерний комітет Хмельницької обласної ради

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

ВИРІШИЛИ:
за – 48
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 13
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про Тендерний комітет Хмельницької обласної ради» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 38-7/2016 додається)




42.  Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 квітня 2015 року                  № 37-31/2015 «Про надання згоди на передачу будівлі адмінприміщення                      у державну власність»

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

ВИРІШИЛИ:
за – 50
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 12
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 квітня 2015 року № 37-31/2015 «Про надання згоди на передачу будівлі адмінприміщення у державну власність» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 39-7/2016 додається)




43. Про зміну типу і перейменування Ізяславської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів 
Хмельницької обласної ради

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

ВИРІШИЛИ:
за – 51
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 11
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про зміну типу і перейменування Ізяславської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Хмельницької обласної ради» прийняти як рішення ради.



(Рішення № 40-7/2016 додається)



44.  Про зміну типу і назви Солобковецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Хмельницької обласної ради

СЛУХАЛИ:
Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень і пропозицій не надійшло.
Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму звернулась до Департаменту освіти і науки  облдержадміністрації                           з проханням до 1 жовтня 2016 року надати обласній раді повний реєстр мережі навчальних закладів Хмельницької області.

ВИРІШИЛИ:
за – 49
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 13
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про зміну типу і назви Солобковецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Хмельницької обласної ради» прийняти як рішення ради.
 



(Рішення № 41-7/2016 додається)



45. Про перейменування Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Миколи Островського

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

ВИСТУПИЛИ:
Драган О.В. – На базі музею Миколи Островського                     у Шепетівці створити музей історії ХХ сторіччя.

ВИРІШИЛИ:

за – 58
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 3
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про перейменування Хмельницької 

обласної універсальної наукової бібліотеки імені Миколи Островського» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 42-7/2016 додається)



46. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 травня 2015 року 
№ 1-32/2015 «Про Проект перспективного плану формування територій 
громад Хмельницької області»

СЛУХАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:
за – 50
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 12
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 травня 2015 року № 1-32/2015 «Про Проект перспективного плану формування територій громад Хмельницької області» прийняти як рішення ради.


(Рішення №43-7/2016 додається)






47. Про інформацію ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області про розгляд звернень учасників антитерористичної операції та сімей загиблих щодо відведення їм земельних ділянок

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології вирішила:
	Попередити керівника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області щодо низької виконавської дисципліни, у зв’язку з відсутністю на засіданні постійної комісії обласної ради доповідача із порушеного депутатами питання. 

Рекомендувати в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області Ревку О.С. на пленарному засіданні обласної ради інформувати раду із зазначеного питання.
	Постійна комісія з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, розглянувши питання, рекомендує Головному управлінню Держгеокадастру                       у Хмельницькій області розширити інформаційну діяльність (виготовлення буклетів, листівок тощо) з метою донесення об’єктивної та повної інформації до мешканців міст, сіл та селищ області.
Відповідні висновки направлено до Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.


В.о. начальника Головного управління Держгокадастру у Хмельницькій області Ревко О.С. відповів на запитання депутатів обласної ради Смаля Ю.В., Бойка М.Д., Іващука С.П., Лескова В.О., Завальнюка Ю.А.


Савчук О.П.,
депутат обласної ради

Від імені Чемеровецької спілки учасників АТО подякував в.о. начальника Головного управління Держгокадастру                  у Хмельницькій області Ревку О.С. за прискорення виготовлення належної документації для отримання земельних ділянок.

Бойко М.Д.,
депутат обласної ради

Звернувся до голови обласної ради з проханням змінити підхід до вирішення питань, які порушуються у депутатських запитах, вимагати від чиновників належного реагування і заслуховувати чиновників на трибуні, крім того, що питання розглядаються на засіданнях постійних комісій.


ВИРІШИЛИ:
за – 35
проти – 0
утримались – 4
не голосували – 23
(результати поіменного голосування додаються)
За підсумками голосування рішення не прийнято.





48. Про проблеми, пов’язані з нераціональним використанням та відтворенням водних біоресурсів (браконьєрство, незаконний вилов риби) на території області, та заходи з їх розв’язання

СЛУХАЛИ: 
Головуючого, який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. 
Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології рекомендувала голові обласної ради на пленарне засідання ради 28 липня 2016 року запросити керівників правоохоронних органів області для надання інформації з порушеного питання, у тому числі перевірки щодо наявності корупційної складової в діяльності рибінспекції Хмельницької області.
	Лист-запрошення виконавчим апаратом було підготовлено та направлено до правоохоронних органів.
Постійна комісія з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення вирішила заслухати інформацію із зазначеного питання голови ліквідаційної комісії Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Хмельницькій області Атаманчука О.Л. на пленарному засіданні сьомої сесії обласної ради.
Висновок направлено за належністю.


Голова ліквідаційної комісії управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Хмельницькій області Атаманчук О.Л. відповів на запитання депутатів обласної ради Латинського Е.В., Харкавого М.О., Гладуняка І.В., Дячука М.М.

Далі головувала перший заступник голови обласної ради Андрійчук Н.В.

ВИСТУПИЛИ:
Харкавий М.О. – Поінформував про масштаби браконьєрства на річці Дністер у Кам’янець-Подільському районі і незадовільну роботу ліквідаційної комісії управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Хмельницькій області. Тотальна корупція в рибоохороні, зростання неконтрольованого вилову риби, недостатній обсяг робіт з відтворення рибних запасів.
На одній з наступних сесій заслухати звіт про роботу рибінспекції. 
Звернувся до головуючого, першого заступника голови обласної ради Андрійчук Н.В., з проханням, оскільки він є ініціатором обговорення цієї проблеми, вважати це питання його депутатським запитом і проголосувати цей запит.


Гладуняк І.В. – Подякував Харкавому М.О. за підняття проблеми. Це питання доцільно розглядати у присутності представників центральних органів влади та засобів масової інформації. Управління охорони, використання і відтворення біоресурсів та регулювання рибальства перебуває на стадії ліквідації, а від нього вимагають роботи. Проблема залишилась. Необхідно заслухати з цього приводу інформацію Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. 


Білянський В.В.,
начальник управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції у Хмельницькій області
Поінформував щодо криміногенної ситуації у Староушицькій зоні Кам’янець-Подільського району. Вирішується питання про створення у цій зоні поліцейської станції, де буде базуватись група реагування патрульної поліції. Операцію щодо боротьби з браконьєрством продовжено до 1 вересня 2016 року. Роботу в цьому напрямі буде активізовано із залученням додаткових сил поліції. 




Андрійчук Н.В.,
головуюча
ПРОПОЗИЦІЯ:

Прийняти за основу проект рішення «Про проблеми, пов’язані з нераціональним використанням та відтворенням водних біоресурсів (браконьєрство, незаконний вилов риби) на території області, та заходи з їх розв’язання».

ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО:
за – 30
проти – 1
утримались – 0
не голосували – 29


За підсумками голосування рішення не прийнято.




49. Про депутатський запит ХАРКАВОГО Миколи Олександровича щодо проблем, пов’язаних з нераціональним використанням та відтворенням водних біоресурсів (браконьєрство, незаконний вилов риби) на території Хмельницької області та проведення заходів з їх вирішення

СЛУХАЛИ:
Головуючу, першого заступника голови обласної ради Андрійчук Н.В., яка запропонувала звернення Харкавого М.О. щодо проблем, пов’язаних з нераціональним використанням та відтворенням водних біоресурсів (браконьєрство, незаконний вилов риби) на території Хмельницької області та проведення заходів з їх вирішення підтримати як депутатський запит.

ВИРІШИЛИ:
за – 43
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 15
(результати поіменного голосування додаються)
	Підтримати звернення депутата обласної ради ХАРКАВОГО Миколи Олександровича як депутатський запит і направити його на розгляд голові Хмельницької обласної державної адміністрації Корнійчуку Олександру Олександровичу, прокурору Хмельницької області Синишину Олегу Романовичу. 
	Голові Хмельницької обласної державної адміністрації Корнійчуку О.О., прокурору Хмельницької області Синишину О.Р. до 29 серпня 2016 року поінформувати депутата обласної ради Харкавого М.О. та обласну раду про результати розгляду депутатського запиту.



(Рішення №44-7/2016 додається)


50. Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про нагородження КОЗАКА Миколи Івановича Почесною грамотою Верховної Ради України

СЛУХАЛИ:
Головуючу, яка повідомила, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень і пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:
за – 52
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 7
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про нагородження КОЗАКА Миколи Івановича Почесною грамотою Верховної Ради України» прийняти як рішення ради.

(Рішення №45-7/2016 додається)


51. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо погіршення криміногенної ситуації у Хмельницькій області
 та по всій Україні у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення 
змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання»


СЛУХАЛИ:

Головуючу, яка повідомила, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. 


Харкавий М.О., депутат обласної ради, ініціатор звернення

Зачитав текст звернення.

ВИСТУПИЛИ:
Бойко М.Д., Смаль Ю.В., Білявець О.П. – на підтримку звернення.


ВИРІШИЛИ:
за – 45
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 12
(результати поіменного голосування додаються)
Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо погіршення криміногенної ситуації у Хмельницькій області та по всій Україні у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 46-7/2016 додається)



52. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо питання виборів на Донбасі


СЛУХАЛИ:
Головуючу, яка повідомила, що зазначене питання розглядалось на засіданнях трьох постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано.

ВИРІШИЛИ:
за – 50
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 7
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо питання виборів на Донбасі» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 47-7/2016 додається)




53. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної 
Ради України та Кабінету Міністрів України про мораторій 
щодо збільшення розміру тарифів на житлово-комунальні послуги, 
газ та електроенергію

СЛУХАЛИ:
Головуючу, яка повідомила, що зазначене питання розглядалось на засіданнях трьох постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано.

ВИРІШИЛИ:
за – 51
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 5
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України про мораторій щодо збільшення розміру тарифів на житлово-комунальні послуги, газ та електроенергію» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 48-7/2016 додається)



54. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України про накладання мораторію на підвищення тарифів на природний газ

СЛУХАЛИ:
Головуючу, яка повідомила, що зазначене питання розглядалось на засіданні постійної комісії з питань децентралізації, регіонального розвитку та комунальної власності, яка підтримала запропонований проект рішення.

Бойко М.Д.,
депутат обласної ради, ініціатор звернення

Коротко окреслив суть проблеми.
ВИРІШИЛИ:
за – 48
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 9
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України про накладання мораторію на підвищення тарифів на природний газ» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 49-7/2016 додається)




55. Про погодження надання публічному акціонерному товариству 
«Мотор Січ» спеціального дозволу на користування надрами


СЛУХАЛИ:
Головуючу, яка повідомила, що зазначене питання розглядалось на засіданнях семи постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. 

Заступник директора Волочиського машинобудівного заводу ПАТ «Мотор Січ» Рибачук І.В. відповів на запитання депутатів обласної ради Шутяка А.В., Дячука М.М., Смаля Ю.В., Андрійчук Н.В.


ВИСТУПИЛИ:
Саланський А.М., Перейма А.А. – на підтримку погодження надання спеціального дозволу ПАТ «Мотор Січ».

ВИРІШИЛИ:
за – 44
проти – 0
утримались – 4
не голосували – 9
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про погодження надання публічному акціонерному товариству «Мотор Січ» спеціального дозволу на користування надрами» прийняти як рішення ради.





(Рішення №50-7/2016 додається)




56. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо прийняття Закону України, який би врегульовував питання реструктуризації зобов’язань громадян України за споживчими кредитами                 в іноземній валюті

СЛУХАЛИ:
Депутата обласної ради Брухнову Л.С., яка зачитала текст звернення. Проект рішення та текст звернення депутати отримали під час реєстрації.

Андрійчук Н.В.,
головуюча
ПРОПОЗИЦІЯ:
надати слово представникам ініціативної групи.

ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО:
за – 29
проти – 2
утримались – 1
не голосували – 24

ВИСТУПИЛИ:
Гладуняк І.В., Перейма А.А., Смаль Ю.В., Олуйко В.М. – на підтримку прийняття звернення.


ВИРІШИЛИ:
за – 48
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 8
(результати поіменного голосування додаються)

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо прийняття Закону України, який би врегульовував питання реструктуризації зобов’язань громадян України за споживчими кредитами в іноземній валюті» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 51-7/2016 додається)




Різне

Андрійчук Н.В.,
головуюча
Повідомила, що постійна комісія з питань бюджету і фінансів заслухавши інформацію депутата обласної ради Брухнової Л.С., комісія рекомендує голові обласної ради на пленарному засіданні сьомої сесії обласної ради заслухати інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації та надала слово заступникові директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

Конончук В.П. заступник директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації 

Про масштаби збитків у сільському господарстві, завданих внаслідок стихійного лиха 17 липня                  2016 року (інформація додається. Додаток 2). 


Усі питання порядку денного розглянуто. Сьому сесію оголошено закритою.



Голова ради                                                                                  М. Загородний



Перший заступник 
голови ради                                                                                  Н. Андрійчук

