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

ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання шостої сесії 

01 червня 2016 року
12.00

м. Хмельницький
Будинок рад



	Голова обласної ради Загородний М.В. запросив депутатів зареєструватись. 
На пленарному засіданні зареєструвались 81 депутат (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.


Загородний М.В.,
головуючий, голова обласної ради

ПРОПОЗИЦІЯ: 
Порядок денний прийняти за основу.


ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 75
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 3




Загородний М.В.,
головуючий, голова обласної ради 



Повідомив, що переважна більшість постійних комісій підтримала включення до проекту порядку денного пленарного засідання питання «Про реформування друкованого засобу масової інформації та його редакції», а уже при розгляді самого питання їх члени визначатимуться голосуванням щодо підтримки або не підтримки запропонованого проекту рішення.

Постійні комісії з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму та з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин рекомендували голові обласної ради зняти запропонований проект рішення з розгляду на пленарному засіданні обласної ради. Дискусія виникла у зв’язку з відсутністю документів, які би дали відповідь на окремі важливі питання, зокрема щодо долі майна, у т.ч. приміщень.
При реєстрації депутатам надано копії деяких документів, що стосуються таких питань. 
Президія прийняла консолідоване рішення залишити в порядку денному це питання, а визначатися при його розгляді на пленарному засіданні.



Новосельська Н.Я.,
депутат обласної ради

ПРОПОЗИЦІЯ: 
Звернення депутатів обласної ради розглянути першими питаннями порядку денного.


ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 46
проти – 2
утримались – 2
не голосували – 29



Загородний М.В.,
головуючий, голова обласної ради
Повідомив, що постійні комісії з питань бюджету та фінансів і з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології після активного обговорення, а також президія обласної ради рекомендують підтримати включення до порядку денного пленарного засідання 6 сесії питання, озвучене на засіданні комісій депутатом обласної ради Антонюком В. В. «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, прокуратури Хмельницької області та Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області» щодо перевірки законності передачі земельних ділянок у приватну власність. Йдеться про ділянки, що знаходилися на території комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький». Проект рішення та текст звернення депутатам роздані при реєстрації.


ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 73
проти – 1
утримались – 0
не голосували – 5


Загородний М.В.,
головуючий, голова обласної ради


Повідомив, що до нього як до голови обласної ради звернулися ряд громадських організацій з клопотанням включити до порядку денного пленарного засідання шостої сесії обласної ради питання щодо підтримки бійців добровольчих батальйонів, які брали, і беруть участь у Антитерористичній операції на сході України.

Драган О.В.,
депутат обласної ради
Просив підтримати пропозицію Антонюка А.В.

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 72
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 6



Депутати обласної ради затвердили порядок денний пленарного засідання шостої сесії обласної ради.

Порядок денний

1.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Прем’єр-міністра України, Державного агентства рибного господарства України щодо проблеми нераціонального використання рибних ресурсів, браконьєрства, незаконного вилову риби у річці Дністер.  

2.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Прем'єр-міністра України щодо необхідності укладання договорів про розподіл повноважень між Кабінетом Міністрів України, обласними державними адміністраціями та обласними радами.

3.
«Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України з приводу Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік в аграрному секторі. 

4.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України щодо скасування підняття ціни на газ для населення України.

5.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, прокуратури Хмельницької області та Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області щодо перевірки законності передачі земельних ділянок у приватну власність.

7.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо спрощення механізму надання статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих формувань.
 
8.
 Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату Хмельницької обласної ради.

9.
Про обрання першого заступника голови обласної ради. 

10.
Про обрання заступника голови обласної ради.

11.
Про дострокове припинення повноважень депутата Хмельницької обласної ради сьомого скликання ІВАЩУКА Петра Володимировича.

12.
Про внесення змін до рішення обласної ради від 04 грудня 2015 року                  № 9-1/2015 Про утворення президії Хмельницької обласної ради та затвердження Положення про президію.

13.
Про реформування друкованого засобу масової інформації та його редакції.

14.
Про клопотання перед Верховною Радою України про присудження ВАПНІЧНОМУ Сергію Дмитровичу щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

15.
Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про нагородження КОМАРНИЦЬКОГО Ігоря Михайловича Почесною грамотою Верховної Ради України.

16.
Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про нагородження РОМАНОВСЬКОЇ Наталії Іванівни Почесною грамотою Верховної Ради України.

17.
Різне.



ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
за – 75
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 5



1. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Прем’єр-міністра України, Державного агентства рибного господарства України щодо проблеми нераціонального використання рибних ресурсів, браконьєрства, незаконного вилову риби у річці Дністер  

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.


ВИСТУПИЛИ:

Іващук С.П. – з пропозицією розширити проблематику звернення.
 
Харкавий М.О. – зараз підтримати запропонований текст,                   а на наступній сесії розглянути це питання детальніше.

Загородний М.В.,
головуючий, голова обласної ради
Доручив виконавчому апарату ради розширити та доповнити текст звернення.

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

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Прем’єр-міністра України, Державного агентства рибного господарства України щодо проблеми нераціонального використання рибних ресурсів, браконьєрства, незаконного вилову риби у річці Дністер » прийняти як рішення ради.


(Рішення №1-6/2016 додається)






2. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Прем'єр-міністра України щодо необхідності укладання договорів про розподіл повноважень між Кабінетом Міністрів України, обласними державними адміністраціями та обласними радами

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 – 62
проти – 0
утримались – 3
не голосували – 15

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Прем'єр-міністра України щодо необхідності укладання договорів про розподіл повноважень між Кабінетом Міністрів України, обласними державними адміністраціями та обласними радами» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 2-6/2016 додається)




3. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України                      з приводу Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік в аграрному секторі

СЛУХАЛИ: 
Депутата обласної ради Білявця О.П., який зачитав текст звернення.

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



ВИРІШИЛИ:
за – 79
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 1

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України з приводу Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік в аграрному секторі» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 3-6/2016 додається)




4. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України щодо скасування підняття ціни на газ для населення України


СЛУХАЛИ:
Депутата обласної ради Панчука А.А., який зачитав текст звернення.

Головуючий, голова обласної ради Загородний М.В. повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло.

Лесков В.О.,
депутат обласної ради

Запропонував доповнити тест звернення пропозиціями, які надали члени депутатської фракції Хмельницької обласної організації Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».
Панчук А.А.,
депутат обласної ради
Наполіг на прийнятті запропонованого саме ним тексту 
звернення. 
ВИРІШИЛИ:
за – 76
проти – 0
утримались – 3
не голосували – 1

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України щодо скасування підняття ціни на газ для населення України» прийняти як рішення ради.
 

(Рішення № 4-6/2016 додається)


5. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, прокуратури Хмельницької області та Управління Служби безпеки України                                    у Хмельницькій області» щодо перевірки законності передачі земельних ділянок у приватну власність

СЛУХАЛИ:
Депутата обласної ради Антонюка В.В., який зачитав текст звернення.

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

ВИРІШИЛИ:
за – 79
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 1

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, прокуратури Хмельницької області та Управління Служби безпеки України                                    у Хмельницькій області» щодо перевірки законності передачі земельних ділянок у приватну власність» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 5-6/2016 додається)




6. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Адміністрації Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо спрощення механізму надання статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих формувань

СЛУХАЛИ:

Представника ГО «Тепло рідних сердець» Базелюк В.А., яка розповіла про проблеми бійців добровольчих формувань і 
просила підтримати проект рішення

ВИРІШИЛИ:
за – 80
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 0

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Адміністрації Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо спрощення механізму надання статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих формувань» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 6-6/2016 додається)



7. Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату Хмельницької обласної ради 

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради, які підтримали запропонований проект рішення, що не потребує внесення змін до регламенту.
 
ВИСТУПИЛИ:
Панчук А.А., Іващук С.П., Драган О.В.

Гончар І.Я.,
депутат обласної ради
Повідомив, що депутатська фракція «Свобода» брати участь         у голосуванні не буде.


ВИРІШИЛИ:
за – 50
проти – 15
утримались – 4
не голосували – 11

Проект рішення «Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату Хмельницької обласної ради » прийняти як рішення ради.


(Рішення № 7-6/2016 додається)




8. Про обрання першого заступника голови обласної ради 

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який поінформував про процедуру обрання першого заступника голови ради відповідно до регламенту обласної ради і запропонував обрати першим заступником голови обласної ради Андрійчук Н.В.


Головуючий оголосив коротку біографічну довідку Андрійчук Н.В. (додається. Додаток 3)


Андрійчук Н.В.,
кандидат на посаду першого заступника голови ради

Виголосила промову щодо свого бачення роботи обласної ради.

Кандидат на посаду першого заступника голови ради Андрійчук Н.В. відповіла на запитання депутатів обласної ради Василик Т.П., Іващука С.П.

ВИСУПИЛИ:
Янчук М.Я., Бурлик В.В., Поворозник В.В., Іващук С.П.


Панчук А.А.
депутат обласної ради

Повідомив, що депутатська фракція ВО «Свобода» не буде брати бюлетені для голосування.
Драган О.В.,
депутат обласної ради

Звернувся до головуючого з проханням оголосити перерву.


(ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ)

Драган О.В.,
депутат обласної ради

Повідомив, що депутатська фракція «Самопоміч» не буде брати бюлетені для голосування.
Загородний М.В.,
головуючий
Повідомив, що у бюлетень для таємного голосування з виборів першого заступника голови обласної ради вноситься кандидатура Андрійчук Н.В.


ПРОПОЗИЦІЯ:
Оголошення перерви тривалістю 40 хв. Для засідання лічильної комісії з метою підготовки до таємного голосування. 

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 61
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 19


Головуючий, голова обласної ради Загородний М.В. запросив членів лічильної комісії обласної ради зібратись у каб. 203 для проведення організаційного засідання та підготовки матеріалів для проведення голосування.

(ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ)


Голова лічильної комісії Фрідман А.Д. оголосив протокол № 6 засідання комісії (додається. Додаток 4).

Головуючий, голова обласної ради Загородний М.В. запросив депутатів  обласної ради взяти участь у таємному голосуванні з виборів першого заступника голови ради.
Для проведення процедури таємного голосування у сесійній залі залишились депутати обласної ради та представники засобів масової інформації.


Після підрахунку бюлетенів, які брали участь у проведенні таємного голосування за кандидата на посаду першого заступника голови обласної ради, голова лічильної комісії Фрідман А.Д. оголосив протокол № 7 засідання лічильної комісії обласної ради (додається. Додаток 5).


Депутати обласної ради затвердили протокол № 7 засідання лічильної комісії.

ВИРІШИЛИ:
за – 53
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 27

Обрати першим заступником голови Хмельницької обласної ради депутата обласної ради АНДРІЙЧУК Неонілу Вячеславівну. 


(Рішення № 8-6/2016 додається)



9. Про обрання заступника голови обласної ради

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який поінформував про процедуру обрання заступника голови ради відповідно до регламенту обласної ради і запропонував обрати заступником голови обласної ради Лескова В.О.


Головуючий оголосив коротку біографічну довідку                 Лескова В.О. (додається. Додаток 6).


Лесков В.О.,
кандидат на посаду заступника голови ради

Виголосив промову щодо свого бачення роботи обласної ради.

Кандидат на посаду заступника голови обласної ради Лесков В.О. відповів на запитання депутата обласної ради Панчука А.А.

Загородний М.В.,
головуючий, голова обласної ради
Повідомив, що у бюлетень для таємного голосування                    з виборів заступника голови обласної ради вноситься кандидатура Лескова В.О.


ПРОПОЗИЦІЯ:
Оголошення перерви тривалістю 40 хв. Для засідання лічильної комісії з метою підготовки до таємного голосування. 

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 62
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 18


Головуючий, голова обласної ради Загородний М.В. запросив членів лічильної комісії обласної ради зібратись у каб. 203 для проведення організаційного засідання та підготовки матеріалів для проведення голосування. 


(ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ)


Голова лічильної комісії Фрідман А.Д. оголосив протокол № 8 засідання комісії (додається. Додаток 7).

Головуючий, голова обласної ради Загородний М.В. запросив депутатів  обласної ради взяти участь у таємному голосуванні з виборів заступника голови ради.
Для проведення процедури таємного голосування у сесійній залі залишились депутати обласної ради та представники засобів масової інформації.


Після підрахунку бюлетенів, які брали участь у проведенні таємного голосування за кандидата на посаду заступника голови обласної ради, голова лічильної комісії Фрідман А.Д. оголосив протокол № 9 засідання комісії обласної ради (додається. Додаток 8).


Депутати обласної ради затвердили протокол № 9 засідання лічильної комісії.

ВИРІШИЛИ:
за – 59
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 18
 
Обрати заступником голови Хмельницької обласної ради депутата обласної ради ЛЕСКОВА Валерія Олександровича. 


(Рішення № 9-6/2016 додається)




10.  Про дострокове припинення повноважень депутата Хмельницької обласної ради сьомого скликання ІВАЩУКА Петра Володимировича

СЛУХАЛИ:
Іващука П.В., який подякував колегам за спільну роботу                  в обласній раді.
ВИРІШИЛИ:
за – 73
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 6

Проект рішення «Про дострокове припинення повноважень депутата Хмельницької обласної ради сьомого скликання ІВАЩУКА Петра Володимировича» прийняти як рішення ради.

(Рішення №10-6/2016 додається)



Головуючий, голова обласної ради Загородний М.В. від імені всього депутатського корпусу подякував Іващуку Петрові Володимировичу                            за багаторічну плідну працю в органах місцевого самоврядування та вручив квіти.



11.  Про внесення змін до рішення обласної ради від 04 грудня 2015 року                   № 9-1/2015 «Про утворення президії Хмельницької обласної ради                                та затвердження Положення про президію» 

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що у зв’язку з обранням першого заступника та заступника голови обласної ради до складу президії та до проекту рішення, який пропонувався для розгляду на засіданнях постійних комісій обласної ради, необхідно внести відповідні зміни.
 
ВИРІШИЛИ:
за – 62
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 19

Внести відповідні зміни до рішення обласної ради                            від 04 грудня 2015 року № 9-1/2015 «Про утворення президії Хмельницької обласної ради та затвердження Положення про президію з урахуванням рішень про обрання першого заступника та заступника голови обласної ради.


(Рішення № 11-6/2016 додається)




12.  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 обласної ради.
Постійні комісії з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму                         та з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин рекомендували голові обласної ради зняти запропонований проект рішення з розгляду на пленарному засіданні обласної ради.

ВИСТУПИЛИ:

Брухнова Л.С., Моцний М.І., Василик Т.П., Іващук С.П., Гладуняк І.В., Вишнівська Н.М., Бойко М.Д.,            Островська Н.В.


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



ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
за – 60
проти – 2
утримались – 1
не голосували – 18

Бойко М.Д.,
депутат обласної ради
ПРОПОЗИЦІЯ:
Виключити з п.1 проекту рішення слова «вийти зі складу співзасновників».


ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 55
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 26

ВИРІШИЛИ:
за – 60
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 21

Проект рішення «Про реформування друкованого засобу масової інформації та його редакції» зі зміною прийняти як рішення ради.


(Рішення № 12-6/2016 додається)




13. Про клопотання перед Верховною Радою України про присудження ВАПНІЧНОМУ Сергію Дмитровичу щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

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 – 45
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 36
 
Проект рішення «Про клопотання перед Верховною Радою України про присудження ВАПНІЧНОМУ Сергію Дмитровичу щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів» прийняти як рішення ради.



(Рішення № 13-6/2016 додається)




14.  Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про нагородження КОМАРНИЦЬКОГО Ігоря Михайловича Почесною грамотою Верховної Ради України

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 – 51
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 29

Проект рішення «Про клопотання перед Верховною Радою України про нагородження КОМАРНИЦЬКОГО Ігоря Михайловича Почесною грамотою Верховної Ради України» прийняти як рішення ради.
 



(Рішення № 14-6/2016 додається)



15. HYPERLINK "http://oblrada.km.ua/userfiles/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%A3%281%29.doc" Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про нагородження РОМАНОВСЬКОЇ Наталії Іванівни Почесною грамотою Верховної Ради України


СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який  повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях всіх постійних комісій обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ:

Ткач  Б.О., 
депутат обласної ради

Висловився проти нагородження Романовської Н.І. через надходження до управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради скарг громадян на роботу міської поліклініки №2, якою вона завідує.

Коваль Л.М.,
депутат обласної ради
Підтримала пропозицію про нагородження.

Брухнова Л.С..
депутат обласної ради

Висловила сумнів щодо легітимності подання документів на нагородження.
Лесков В.О.,
заступник голови ради
Звернувся до депутатів обласної ради з проханням підтримати пропозицію про нагородження Романовської Н.І.


ВИРІШИЛИ:
за – 36
проти – 11
утримались – 4
не голосували – 30

(За підсумками голосування рішення не прийнято).

Різне

Савчук О.П.,
депутат обласної ради
Повідомив про намір оголосити нові депутатські запити.

Загородний М.В.,
головуючий

Нагадав, що у «Різному» депутатські запити не розглядаються.

ПРОПОЗИЦІЯ: 
Продовжити пленарне засідання

ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО:
за – 6
проти – 21
утримались – 2
не голосували – 52



Усі питання порядку денного розглянуто. Шосту сесію оголошено закритою.



Голова ради                                                                                  М.Загородний

