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

ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання четвертої сесії 

17 лютого 2016 року
10.00

м. Хмельницький
Будинок рад


О 10.00 уповноважений представник депутатської фракції                               «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» Андрійчук Н.В. зачитала заяву фракції (текст заяви додається.  Додаток 1).


	Голова обласної ради Загородний М.В. запросив керівників депутатських фракцій у свій кабінет для консультації.

Після консультації, перед початком роботи голова обласної ради Загородний М.В. нагадав, що 20 лютого Указом Президента України встановлено Пам’ятний день – День Героїв Небесної Сотні. 
Присутні у залі вшанувати хвилиною мовчання світлу пам’ять Героїв Небесної Сотні, серед яких є жителі Хмельниччини. 
15 лютого, відзначався День вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав.
З нагоди цього Дня голова обласної ради Загородний М.В. нагородив відзнаками обласної ради жителів Хмельниччини, хто доклав чимало зусиль               до розвитку ветеранського і волонтерського руху, патріотичного виховання молоді. 

Голова обласної ради Загородний М.В. запросив депутатів зареєструватись. 
На пленарному засіданні зареєструвалось 80 депутатів (список додається. Додаток 2). 

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 (список додається. Додаток 3). 

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

Загородний М.В.,
головуючий

Поінформував про створення депутатських груп:
	«Перший національний аграрний кооператив»              у складі 10 членів. Уповноважений представник –  Василик Т.П. У ході пленарного засідання до складу  групи долучився Скримський Р.Ф.;
«Аграрії Хмельниччини» у складі 14 чоловік. Уповноважений представник – Білявець О.П. У ході пленарного засідання до складу групи долучився                  Перейма А.А.


Поінформував, що до обласної ради надійшли звернення від ТОВ «Волицький цегельний завод» та Свято-Преображенського жіночого монастиря щодо зняття з розгляду сесії обласної ради таких питань: 
	- «Про погодження надання товариству                               з обмеженою відповідальністю «Волицький цегельний завод» спеціального дозволу на користування надрами»; 
- «Про затвердження технічної документації                                 із землеустрою земельних ділянок та надання їх                     у постійне користування».

Вищезазначені питання не включені до проекту порядку денного пленарного засідання сесії ради, який роздано перед початком засідання.

ПРОПОЗИЦІЯ: Порядок денний прийняти за основу.

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:

за – 76
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 2

ПРОПОЗИЦІЯ: Про зняття з порядку денного питань про обрання заступників голови обласної ради.

ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО:

за – 18
проти – 13
утримались – 3
не голосували – 45




Олуйко В.М.,
депутат обласної ради


Савчук О.П.,
депутат обласної ради


Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» потрібно обрати першого заступника голови ради і заступника голови ради.


Якщо обирати двох заступників, то спочатку потрібно внести зміни до регламенту обласної ради і штатного розпису.



Загородний М.В.,
головуючий


 Оголосив перерву для проведення консультацій.

(ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ)

Загородний М.В.,
головуючий

Оголосив про створення депутатської групи «Підтримка підприємництва та фермерів Хмельницької області»               у складі п’яти депутатів. Уповноваженим представником обрано Скринчука О.П.
Загородний М.В.,
головуючий

ПРОПОЗИЦІЯ: 
Включити до порядку денного питання «Про обрання першого заступника голови обласної ради».


ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:

за – 49
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 31

Загородний М.В.,
головуючий

ПРОПОЗИЦІЯ: 
Включити до порядку денного питання «Про обрання заступника голови обласної ради».


ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:

за – 49
проти – 2
утримались – 0
не голосували – 29


Загородний М.В.,
головуючий

Повідомив, що при розгляді на засіданнях постійних комісій питання «Про погодження надання фізичній особі-підприємцю Гуменюк Альоні Віталіївні спеціального дозволу на користування надрами» 5 постійних комісій, а саме: з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту та зв’язку, з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології, з питань бюджету та фінансів, з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин,              а також президія обласної ради рекомендували не включати його до порядку денного пленарного засідання сесії обласної ради.
Члени постійних комісій з питань освіти науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму та з питань децентралізації, регіонального розвитку та комунальної власності визначатимуться шляхом голосування перед затвердженням порядку денного.

ПРОПОЗИЦІЯ: Виключити з порядку денного питання «Про погодження надання фізичній особі-підприємцю Гуменюк Альоні Віталіївні спеціального дозволу на користування надрами».


ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:

за – 50
проти – 2
утримались – 0
не голосували – 28


Загородний М.В.,
головуючий

Повідомив, що при розгляді на засіданнях постійних комісій питання «Про погодження надання товариству              з обмеженою відповідальністю «МРІЯ +» спеціального дозволу на користування надрами» постійні комісії:                  з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології, з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин, з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення вирішили не підтримувати клопотання підприємства.
Члени постійної комісії з питань бюджету та фінансів, визначатимуться безпосередньо перед затвердженням порядку денного.

Скринчук О.Л.,
депутат обласної ради

Прохання підтримати підприємця. Він видобуває і розливає питну воду, неодноразово надавав воду для бійців АТО. На підприємстві працює 11 чоловік. Підприємство надає також допомогу сільським жителям. Там просто є конфлікт між керівником підприємства і сільським головою.

Харкавий М.О.,
депутат обласної ради

Питання не у конфлікті. У підприємства немає соціальної угоди, вони забули про громаду. Там є порушені кримінальні справи, є звернення громади до прокуратури                      і до міліції, є судові рішення. На сході села нещодавно вся громада висловила невдоволення роботою підприємства.                    У сільських криницях через роботу підприємства зникає вода. У разі необхідності готовий виїхати на місце і обговорити усі питання. Зараз потрібно зняти з розгляду.

Загородний М.В.,
головуючий
ПРОПОЗИЦІЯ: 
Виключити з порядку денного питання «Про погодження надання товариству з обмеженою відповідальністю «МРІЯ+» спеціального дозволу на користування надрами».


ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:

за – 43
проти – 9
утримались – 4
не голосували – 24

Загородний М.В.,
головуючий
Повідомив, що при розгляді на засіданнях постійних комісій питання «Про погодження надання товариству з обмеженою відповідальністю «РЕСУРС-СЕРВІС ПОДІЛЛЯ» спеціального дозволу на користування надрами» постійні комісії з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту та зв’язку та з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин рекомендували не включати питання до порядку денного пленарного засідання. 
Постійні комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології, з питань освіти науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму не набрали більшості для підтримки проекту рішення з цього питання, тому їх члени визначатимуться безпосередньо на пленарному засіданні.


ПРОПОЗИЦІЯ: Виключити питання «Про погодження надання товариству з обмеженою відповідальністю «РЕСУРС-СЕРВІС ПОДІЛЛЯ» спеціального дозволу на користування надрами» з порядку денного пленарного засідання ради.


ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО:

за – 39
проти – 5
утримались – 1
не голосували – 35

Загородний М.В.,
головуючий

Повідомив, що особливо гарячі дискусії розгорілися на засіданні постійної комісії з питань бюджету та фінансів                  з питання «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 серпня 2015 року № 38-34/2015 «Про погодження надання публічному акціонерному товариству «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» спеціального дозволу на користування надрами». 
Профільна постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології звернулась до ПАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» з проханням надати до засідання президії бізнес-план підприємства щодо використання Західної ділянки Судимонтської ділянки надр для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки каолінів первинних та кварц-польовошпатової сировини.
Голові комісії надано перспективний план розвитку підприємства, але, наскільки мені відомо, цей план не відповідає вимогам часу і території. 
Постійна комісія з питань бюджету та фінансів запропонувала виключити зазначене питання з порядку денного пленарного засідання четвертої сесії обласної ради, як таке, що потребує доопрацювання.

Дехтярук О. М.,
депутат обласної рад
Просив не знімати питання з розгляду. Зауваження стосувалось відсутності бізнес-плану. Бізнес-план вони вже надали.

Фрідман А.Д.,
депутат обласної рад
Необхідні документи підприємство надало, усі зауваження врегульовано. Комісія пропонує залишити це питання у порядку денному.

Загородний М.В.,
головуючий
Зауваження враховано. Питання «Про внесення змін                 до рішення обласної ради від 20 серпня 2015 року                №38-34/2015 «Про погодження надання публічному акціонерному товариству «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» спеціального дозволу на користування надрами» залишається у порядку денному. 



(ПЕРЕРВА)



Депутати обласної ради затвердили порядок денний пленарного засідання четвертої 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 Вишнівської Наталії Миколаївни щодо виділення медичної субвенції для надання медичних послуг населенню Дунаєвецького району.
  
4.
Про обрання першого заступника голови обласної ради.
  
5.
Про обрання заступника голови обласної ради.
  
6.
Про результати діяльності органів прокуратури Хмельницької області                   у 2015 році.
  
7.
Про призначення Охоти Олени Анатоліївни на посаду директора Білогірського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів.
  
8.
 Про призначення Крупи Олександра Володимировича на посаду директора обласної бази спеціального медичного постачання.
  
9.
Про призначення Кланци Андрія Івановича на посаду головного лікаря Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру.

10.
Про виконання регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2013 – 2014 роки.
  
11.
Про виконання Обласної програми правової освіти населення на 2011–                  2015 роки.
  
12.
Про обласну програму правової освіти населення на 2016 – 2020 роки.
  
13.
Про виконання цільової програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів, усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Хмельницькій області                     на 2011 – 2015 роки.
  
14.
Про цільову програму забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів, усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Хмельницькій області на 2016 – 2020 роки.
  
15.
Про виконання обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2011 – 2015 роки.
  
16.
Про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2016 – 2020 роки. 
  
17.
Про обласну програму фінансової підтримки комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький».
  
18.
Про внесення змін до регіональної програми підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2011 – 2015 роки.
  
19.
Про Правила плавання малими/маломірними суднами на водних об’єктах Хмельницької області.
  
20.
 Про безоплатну передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області у комунальну власність Гуменецької об’єднаної територіальної громади в особі Гуменецької сільської ради Заліської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату як єдиного (цілісного) майнового комплексу.
  
23.
Про погодження надання товариству з обмеженою відповідальністю «РЕСУРС-СЕРВІС ПОДІЛЛЯ» спеціального дозволу на користування надрами. 
  
24.
Про погодження надання товариству з обмеженою відповідальністю «САТАНІВСЬКІ ВОДИ» спеціального дозволу на користування надрами.

25.
Про внесення змін до рішення обласної ради 20.08.2015 № 38-34/2015                        «Про погодження надання публічному акціонерному товариству «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» спеціального дозволу на користування надрами». 
  
26.
Про погодження пропозиції Державної служби геології та надр України щодо включення Бистрицької ділянки надр до переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон.
  
27.
Про надання Ізяславській районній організації Українського товариства мисливців та рибалок у користування мисливських угідь.
  
28.
Про надання державному підприємству «Ярмолинецьке лісове господарство» у користування мисливських угідь.

29.
Про надання державному підприємству «Славутське лісове господарство» у користування мисливських угідь.
  
30.
Про надання державному підприємству «Ізяславське лісове господарство» у користування мисливських угідь.
  
31.
Про припинення права користування мисливськими угіддями Шепетівського товариства мисливців і рибалок та надання державному підприємству «Шепетівське лісове господарство» у користування мисливських угідь.
  
32.
Про припинення права користування мисливськими угіддями Хмельницької обласної організації Українського товариства мисливців та рибалок                   та надання товариству з обмеженою відповідальністю «Клуб мисливців Поділля» у користування мисливських угідь.
  
33.
Про погодження клопотань щодо приведення існуючого поділу лісів                    у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок.
  
34.
Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 жовтня 2011 року                 № 17-6/2011 «Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, управління якими здійснює Хмельницька обласна рада».
  
35.
Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 грудня 2014 року                  № 20-28/2014 «Про деякі питання щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, які перебувають в управлінні обласної ради».
  
36.
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».
  
37.
Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 грудня 2014 року                  № 20-28/2014 «Про деякі питання щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, які перебувають в управлінні обласної ради».
  
38.
Про внесення змін до рішення обласної ради від 4 грудня 2015 року                    № 7-1/2015 «Про утворення постійних комісій Хмельницької обласної ради, обрання їх голів та членів».
  
39.
Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про нагородження Піголь Лідії Трохимівни Грамотою Верховної Ради України.

40.
Про затвердження Положення про порядок розгляду електронної петиції                  у Хмельницькій обласній раді.
  
41.
Про співфінансування з обласного бюджету об’єктів, будівництво яких може реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
  
42.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України та Президента України.
  
43.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України та Верховної Ради України щодо недопущення внесення змін                  до Конституції України.
  
44.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України та Верховної Ради України щодо питання децентралізації у змінах до Конституції України.
  
45.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України.
  
46.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Рахункової палати, Кабінету Міністрів України щодо компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження  Хмельницької АЕС.
  
47.
Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо доповнення статті видатків/субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам                        на компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
  
48.
Різне.
  


ПОДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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




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:

Депутата обласної ради Коваль Н.М., яка коротко ознайомила зі змістом запиту.

ВИРІШИЛИ:

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

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 №1-4/2016 додається)




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

СЛУХАЛИ:

Депутата обласної ради Яцкова Б.О., який коротко ознайомив зі змістом запиту.


Присяжнюк С.О.,
обласний військовий
комісар

Про роботу Ізяславського військового комісарату.
ВИРІШИЛИ:

за – 72
проти – 1
утримались – 1
не голосували – 6



1. Підтримати звернення депутата обласної ради ЯЦКОВА Бориса Олександровича як депутатський запит та направити його на розгляд військовому комісару Хмельницького обласного військового комісаріату Присяжнюку Сергію Олександровичу. 
	2. Військовому комісару Хмельницького обласного військового комісаріату Присяжнюку С.О. до 17 березня 2016 року поінформувати депутата обласної ради Яцкова Б.О. та обласну раду про результати розгляду депутатського запиту.


(Рішення №2-4/2016 додається)




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

СЛУХАЛИ: 
Депутата обласної ради Вишнівську Н.М., яка коротко ознайомила зі змістом депутатського запиту.



ВИРІШИЛИ:

за – 51
проти – 3
утримались – 1
не голосували – 25

1. Підтримати звернення депутата обласної ради ВИШНІВСЬКОЇ Наталії Миколаївни як депутатський запит та направити його на розгляд голові обласної ради Загородному Михайлу Васильовичу, першому заступникові голови Хмельницької обласної державної адміністрації Процюку Василю Васильовичу і постійній комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів. 
2. Голові обласної ради Загородному М.В., першому заступникові голови Хмельницької обласної державної адміністрації Процюку В.В., постійній комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів (голова комісії –                  Гладуняк І.В.) до 17 березня 2016 року поінформувати депутата обласної ради Вишнівську Н.М. та обласну раду про результати розгляду депутатського запиту.
 

(Рішення № 3-4/2016 додається)




4. 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 Драгана О.В.  


Головуючий оголосив коротку біографічну довідку Драгана О.В. (додається. Додаток 4)

Драган О.В.,
депутат обласної ради
Основним завданням, яке у разі позитивного вирішення сьогоднішнього питання постане перед керівництвом обласної ради, буде консолідація зусиль, більш ґрунтовне, змістовне і глибоке вивчення пропозицій, які надаються на розгляд депутатів, серйозніша підготовка депутатів перед засіданнями постійних комісій. для цього ми готові залучити фахівців, які працювали з нами і у громадському секторі, і юристів. Потрібна більш щільна консолідація                 з Хмельницькою обласною державною адміністрацією. Нам сьогодні потрібно ставати в один ряд, не боятись брати на себе відповідальність і у цей складний час робити усе можливе, щоб держава, наша область як її невід’ємна частина відбулися.

Головуючий, голова обласної ради Загородний М.В. запропонував                   у бюлетень для таємного голосування з виборів першого заступника голови обласної ради внести кандидатуру Драгана О.В.


Олуйко В.М.,
депутат обласної ради

Зауважив, що у бюлетені для таємного голосування навпроти прізвища кандидата потрібно передбачити місця для відміток «за», «проти», і «утримався». Таким чином буде дотримано принципу таємного закритого голосування.

 

Загородний М.В.,
головуючий

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

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:

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


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


(ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ)


Голова лічильної комісії Фрідман А.Д. оголосив протокол № 4 засідання лічильної комісії (додається. Додаток 5).



Андрійчук Н.В.,
депутат обласної ради


Повідомила, що депутатська фракція «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ» у повному складі не братиме участі у виборах першого заступника голови ради.
Фрідман А.Д.,
голова лічильної комісії

Запропонував погасити зайві бюлетені після голосування. 

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
одноголосно


 Головуючий, голова обласної ради Загородний М.В. запросив депутатів обласної ради зареєструватись перед проведенням таємного голосування (список депутатів додається. Додаток 6).


Головуючий, голова обласної ради Загородний М.В. запросив депутатів обласної ради взяти участь у таємному голосуванні з виборів першого заступника голови обласної 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 № 5 засідання лічильної комісій обласної ради (додається. Додаток 7).

За результатами таємного голосування Драгана О.В. ( за – 37, проти – 20) не обрано першим заступником голови Хмельницької обласної ради.

Депутати обласної ради затвердили протокол № 5 засідання лічильної комісії:
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
за – 56
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 19


Загородний М.В.,
головуючий, 
ПРОПОЗИЦІЯ: 
Зняти з порядку денного питання «Про обрання заступника голови обласної ради».

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:
за – 58
проти – 2
утримались – 1
не голосували – 16
 




5. Про результати діяльності органів прокуратури Хмельницької області                 у 2015 році

СЛУХАЛИ:
Інформацію прокурора Хмельницької області                Синишина О.Р. 


ВИРІШИЛИ:

за – 61
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 17

Інформацію про результати діяльності органів прокуратури Хмельницької області за 2015 рік взяти до відома.

 

(Рішення № 4-4/2016 додається)




6. Про призначення Охоти Олени Анатоліївни на посаду директора Білогірського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів


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 – 56
проти – 1
утримались – 9
не голосували – 12

Проект рішення «Про призначення Охоти Олени Анатоліївни на посаду директора Білогірського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 5-4/2016 додається)






7. Про призначення Крупи Олександра Володимировича на посаду директора обласної бази спеціального медичного постачання


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 – 8
не голосували – 11

Проект рішення «Про призначення Крупи Олександра Володимировича на посаду директора обласної бази спеціального медичного постачання» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 6-4/2016 додається)





8. Про призначення Кланци Андрія Івановича на посаду головного лікаря Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру

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 – 65
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 13

Проект рішення «Про призначення Кланци Андрія Івановича на посаду головного лікаря Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 7-4/2016 додається)

Олуйко В.М.,
депутат обласної ради

Запропонував підбір кадрів здійснювати лише на конкурсній основі. 
На наступну сесію обласної ради підготувати зміни до Положення про порядок призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.




9. Про виконання регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2013 – 2014 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 – 60
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 18

Проект рішення «Про виконання регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2013 – 2014 роки» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 8-4/2016 додається)
10. Про виконання Обласної програми правової освіти населення                   на 2011–2015 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 – 61
проти – 1
утримались – 2
не голосували – 14
 
Проект рішення «Про виконання Обласної програми правової освіти населення на 2011–2015 роки» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 9-4/2016 додається)




11.  Про обласну програму правової освіти населення на 2016 – 2020 роки

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. У ході роботи постійні комісії напрацювали низку пропозицій. Пропозиції враховано в остаточному варіанті проекту рішення.
 
ВИРІШИЛИ:

за – 63
проти – 1
утримались – 2
не голосували – 12

Проект рішення «Про обласну програму правової освіти населення на 2016 – 2020 роки» з урахуванням пропозицій прийняти як рішення ради.

(Рішення №10-4/2016 додається)




12.  Про виконання цільової програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів, усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Хмельницькій області                   на 2011 – 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 – 66
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 12

Проект рішення «Про виконання цільової програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів, усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Хмельницькій області на 2011 – 2015 роки» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 11-4/2016 додається)





13.  Про цільову програму забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів, усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Хмельницькій області на 2016 – 2020 роки

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. У ході роботи постійні комісії напрацювали низку пропозицій. Пропозиції враховано в остаточному варіанті проекту рішення.

ВИРІШИЛИ:

за – 62
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 15

Проект рішення «Про цільову програму забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів, усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Хмельницькій області на 2016 – 2020 роки» з урахуванням пропозицій прийняти як рішення ради.

(Рішення № 12-4/2016 додається)




14.  Про виконання обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2011 – 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 – 65
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 13
 
Проект рішення «Про виконання обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2011 – 2015 роки» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 13-4/2016 додається)

 

15.  Про обласну комплексну програму соціального захисту населення                    на 2016 – 2020 роки

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. У ході роботи постійні комісії напрацювали низку пропозицій. Пропозиції враховано в остаточному варіанті проекту рішення.
 
ВИРІШИЛИ:

за – 68
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 10

Проект рішення «Про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2016 – 2020 роки»                   з урахуванням пропозицій прийняти як рішення ради.


(Рішення № 14-4/2016 додається)

 


16.  Про обласну програму фінансової підтримки комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»

СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації Левицького М.А. (додається. Додаток 8).

ВИСТУПИЛИ:
 
Харкавий М.О., депутат обласної ради

Депутатська група «Депутатський контроль» виїжджала в Аеропорт. Стан будівлі аеропорту жахливий. Злітна смуга - 
в аварійному стані. Немає визначення меж території. Не проведено інвентаризацію земельної ділянки. У разі, якщо не буде фінансування і відновлення діяльності у 2016 році, статус міжнародного буде втрачено.
Необхідні роботи з отримання дозвільних сертифікатів, які з 01.01.2017 перестають існувати. Ліквідується служба метеозабезпечення. Будуть вилучені всі дані про аеропорт з міжнародної системи інформації польотів.
Зараз на території аеропорту знаходиться близько 20 літаків, які належать приватним структурам. Орендна плата з них чомусь не стягується. Потрібно дати відповідні доручення контрольним органам. У запропонованій програмі немає механізму виходу підприємства з кризового стану. Пропонується лише виділити кошти на реанімацію.
Політична партія «За конкретні справи» уважно і предметно розглядала це питання.
Пропозиції. Перенести митний пост Хмельницький вантажний у зону діяльності аеропорту, створити там логістичний центр, вантажний термінал. Там об’їзна дорога, буде розвантажено потік транспорту. Відремонтуємо приміщення, де можуть розташуватись 17 брокерських фірм, від яких ми будемо отримувати відповідні кошти. Там знаходяться також санітарна, фіто-санітарна служби, служба екологічного контролю. Якщо перевести в аеропорт митницю і термінал, то інвестор з’явиться сам по собі.
Для подальшого існування аеропорту Хмельницький потрібно провести відкритий конкурс із залученням ЗМІ та депутатського корпусу. Досі немає керівника підприємства, а лише виконувач обов’язків. Має бути відкритий конкурс із залучення інвесторів. Пошук потенційного інвестора для передачі аеропорту у концесію. Встановлення нової світлосигнальної системи посадки злітно-посадкової смуги. Провести інвентаризацію земельної ділянки та виготовити технічний паспорт. Доручити фінансовій інспекції провести аудит підприємства щодо основних засобів, які знаходяться в обігу комунального підприємства, та коштів. Доручити профільним управлінням, департаментам облдержадміністрації, відповідній постійній комісії облради вжити заходів щодо залучення коштів для відновлення аеропорту. Терміново провести відкритий конкурс з вибору компанії для проведення ремонтно-будівельних робіт із залученням депутатів обласної ради, телебачення і громадськості. Пропозиції прошу поставити на голосування. 

Ящук І.П.,
депутат обласної ради 
 Пропозиції:
1. У місячний термін зобов’язати департамент провести інвентаризацію об’єкта.
2. Провести відкритий форум розвитку аеропорту із залученням громадськості і мас-медіа. 
3. Зобов’язати департамент у двомісячний термін подати програму інвестиційного розвитку аеропорту. Лише так буде розглядатись програма розвитку аеропорту, а не програма погашення чергової заборгованості із заробітної плати.

Загородний М.В.,
головуючий


Узагальнив пропозиції депутатів Харкавого М.О. та               Ящук І.П.
ВИРІШИЛИ:

за – 63
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 14

Проект рішення «Про обласну програму фінансової підтримки комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» з урахуванням пропозицій депутатів обласної ради Харкавого М.О. і Ящук І.П. прийняти як рішення ради.


(Рішення № 15-4/2016 додається)

 


17.  Про внесення змін до регіональної програми підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2011 – 2015 роки

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

ВИРІШИЛИ:

за – 45
проти – 10
утримались – 1
не голосували – 21

Проект рішення «Про внесення змін до регіональної програми підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2011 – 2015 роки» прийняти як рішення ради.


(Рішення №16-4/2016 додається)
18.  Про Правила плавання малими/маломірними суднами на водних об’єктах Хмельницької області

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. 
Постійна комісія обласної ради з питань бюджету та фінансів рекомендувала викласти пункт 1.7 Правил у такій редакції: «Контроль за виконанням цих Правил, зокрема за функціонуванням Стоянки здійснюється Хмельницькою обласною державною адміністрацією у взаємодії з організаціями, установами, діяльність яких пов’язана із забезпеченням правопорядку, охорони життя людей на воді та охорони довкілля, відповідно до вимог законодавства України». 
Така пропозиція уже врахована у редакції проекту правил.

ВИРІШИЛИ:

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

Проект рішення «Про Правила плавання малими/маломірними суднами на водних об’єктах Хмельницької області» з урахуванням пропозиції прийняти як рішення ради.


(Рішення № 17-4/2016 додається)

 


19.  Про безоплатну передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області у комунальну власність Гуменецької об’єднаної територіальної громади в особі Гуменецької сільської ради Заліської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату як єдиного (цілісного) майнового комплексу

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. У ході розгляду постійні комісії напрацювали низку пропозицій. Пропозиції враховані в остаточному проекті рішення.


ВИРІШИЛИ:

за – 61
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 16

Проект рішення «Про безоплатну передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області у комунальну власність Гуменецької об’єднаної територіальної громади в особі Гуменецької сільської ради Заліської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату як єдиного (цілісного) майнового комплексу» прийняти як рішення ради.


(Рішення №18-4/2016 додається)




20.  Про погодження надання товариству з обмеженою відповідальністю «РЕСУРС-СЕРВІС ПОДІЛЛЯ» спеціального дозволу на користування надрами

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

ВИСТУПИЛИ:


Дячук М.М.,
депутат обласної ради

Якщо надамо дозвіл, то отримаємо кар’єр на відстані 280 метрів від хат у с. Рачинці. Постійна комісія пропонує провести зустріч депутатів районної та сільської рад з мешканцями села і обговорити усі проблеми. Лише після цього виносити питання на розгляд обласної ради.

Антонюк В.В.,
депутат обласної ради

Відповідно до поданих документів цільове призначення цієї ділянки товарне сільськогосподарське виробництво. За договором оренди вона передана підприємству «Ресурс-сервіс Поділля» для товарного сільськогосподарського виробництва, тобто цільове призначення ділянки не змінено, отже може були лише обробіток землі на глибину не більше 30 см. Підприємство збирається розвідувати і видобувати пісок, що за земельним кодексом заборонено до 01.01.2017. Пропозиція - не розглядати це питання до 2017 року. 

Дячук М.М.,
депутат обласної ради

На перспективу, було б доцільно погоджувати спецдозволи лише тим, хто має фінансові, технічні можливості, досвід. Зазначене підприємство – «мертве». Воно не має фінансового ресурсу. Пропозиція – зняти питання                         з розгляду. 

Шишко В.М.,
начальник управління з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату 
2 лютого до обласної ради надійшло звернення громади села Рачинці за підписом виконуючого обов’язки старости гр. Ягольника із закликом погодити ТОВ «Ресурс-Сервіс Поділля» надання спеціального дозволу. Товариство допомагає громаді села у вирішенні соціально-економічних питань, сприяє розвитку інфраструктури села, створює нові робочі місця для місцевих жителів.
Щодо зміни цільового призначення землі, то на даному етапі розгляду депутатами обласної ради погодження надання спеціального дозволу на користування надрами, чинне законодавство не вимагає відповідного погодження. Підставою для зміни цільового призначення буде видача відповідного спеціального дозволу.

Антонюк В.В.,
депутат обласної ради

Зміна цільового призначення відбувається за заявою власника земельної ділянки. Дане підприємство не є навіть користувачем за даним видом цільового використання. Рішення по зміні цільового призначення не буде прийнято до 01.01.2017 і не буде мати жодної правової ваги. Це рішення буде завідома неправдивим. Воно напряму порушуватиме Земельний кодекс.

ВИРІШИЛИ:

за – 16
проти – 19
утримались – 13
не голосували – 29

За результатами голосування рішення не прийнято.


21.  Про погодження надання товариству з обмеженою відповідальністю «САТАНІВСЬКІ ВОДИ» спеціального дозволу на користування надрами

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

ВИРІШИЛИ:

за – 45
проти – 2
утримались – 15
не голосували – 15


Проект рішення «Про погодження надання товариству                 з обмеженою відповідальністю «САТАНІВСЬКІ ВОДИ» спеціального дозволу на користування надрами» прийняти як рішення ради.

(Рішення №19-4/2016 додається)




22.  Про внесення змін до рішення обласної ради 20.08.2015 № 38-34/2015 «Про погодження надання публічному акціонерному товариству «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» спеціального дозволу на користування надрами»

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради, сім з яких підтримали запропонований проект рішення. Члени постійної комісії з питань бюджету та фінансів рекомендували не включати питання до порядку денного пленарного засідання четвертої сесії ради. 

ВИСТУПИЛИ:



Дехтярук М.О.,
Іващук С.П.,
Коваль Н.М., 
депутати обласної ради 

Про підтримку запропонованого проекту рішення.
Ткач Б.В.,
депутат обласної ради

Підприємство видобуває  польово-шпатні матеріали вже без погодження дозволу обласної ради. Крім того, підприємство видобуває пісок, гравій, каоліни. Мешканці прилеглих до кар’єру сіл скаржаться на зниження рівня води у криницях, погіршення екології та знищення доріг. Пропозиція –  відхилити запропонований  проект рішення.

Процюк В.В.,
депутат обласної ради, перший заступник голови облдержадмі-  ністрації

Підприємство є бюджетоутворюючим. 8 млн грн сплачено до бюджету. надано допомоги на суму 2 млн 750 тис. гривень. Пропозиція - підтримати. 
ВИРІШИЛИ:
за – 54
проти – 1
утримались – 11
не голосували – 11

Проект рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради 20.08.2015 № 38-34/2015 «Про погодження надання публічному акціонерному товариству «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» спеціального дозволу на користування надрами» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 20-4/2016 додається)




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

СЛУХАЛИ:
 Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради, сім з яких  підтримали запропонований проект рішення. 
Постійні комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології та з питань бюджету та фінансів звернулись до Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації з проханням подати до засідання президії документальне підтвердження щодо невходження Бистрицької ділянки надр глауконіт-кварцових пісків до території пам’ятки природи місцевого значення «Калюсецька гора» та про встановлення її меж в натурі.  
Згідно з отриманою інформацією Департаменту відповідно до наявних графічних матеріалів Бистрицька ділянка надр глауконіт-кварцових пісків входить до території пам’ятки природи місцевого значення «Калюсецька гора». 
	Члени постійної комісії з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму рекомендує визначатимуться щодо підтримки проекту рішення шляхом голосування на пленарному засіданні.


Директор ТОВ «Гайдамаки» Єфімов І. М. відповів на запитання депутата обласної ради Дячука М.М. про доцільність реєстрації підприємства у межах області.

Головуючий, голова обласної ради Загородний М.В. зауважив, що коли підприємство буде перереєстровано у Віньковецькому районі, то підтримає і громада , і обласна рада.

Бойко М.Д.,
депутат обласної ради

 Крім листа департаменту про входження земельної ділянки у межі природоохоронної зони надійшли листи від Карачіївецької сільської ради та Віньковецької районної ради, де зазначається, що ці землі є у приватній власності.  У 1997 році Хмельницька обласна рада народних депутатів прийняла рішення про природоохоронну зону і заборонила здійснювати там будь-яку господарську діяльність.                    У матеріалах справи є лист Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, де зазначається, що ця земельна ділянка перебуває у державній власності. 
Пропозиція: питання знати з розгляду. Для його детального вивчення створити розпорядженням голови обласної ради тимчасову депутатську комісію або створити її рішенням зараз на пленарному засіданні.


Побіянський В.І., 
депутат обласної ради

Підтримав депутата обласної ради Бойка М.Д. щодо зняття питання з розгляду та подальшого доопрацювання.
Левицький О.О.,
депутат обласної ради

Висловився за надання можливості підприємству працювати.
Загородний М.В.,
головуючий, 
ПРОПОЗИЦІЯ:
Відхилити запропонований проект рішення. Профільній постійній комісії обласної ради доручити виїхати на місце і доопрацювати питання.
 


ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО:

за – 23
проти – 8
утримались – 6
не голосували – 40



Загородний М.В.,
головуючий, 
ПРОПОЗИЦІЯ:
Повернутись до голосування з цього питання. 


ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО:

за – 50
проти – 2
утримались – 0
не голосували – 25



Загородний М.В.,
головуючий, 

ПРОПОЗИЦІЯ:

Погодити пропозицію Державної служби геології та надр України щодо включення Бистрицької ділянки надр до переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон.


ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО:

за – 38
проти – 5
утримались – 12
не голосували – 22

ВИРІШИЛИ:

за – 64
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 13

Доручити постійній комісії обласної ради з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології вивчити питання про можливе розташування Бистрицької ділянки глауконіт-кварцових пісків у межах пам’ятки природи місцевого значення «Калюсецька гора» та надати                      до обласної ради пропозиції щодо включення цієї ділянки до переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими виставляються на аукціон.



(Рішення № 21-4/2016 додається)




24.  Про надання Ізяславській районній організації Українського товариства мисливців та рибалок у користування мисливських угідь

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



Коваль Н. М.,
депутат обласної ради

Відповідно до статті 24 Закону України «Про мисливські господарства та полювання» користування мисливськими угіддями є платним. Нам пропонується передати угіддя у безоплатне користування на 16-18 років. Кошти від такої оренди мали би надходити до бюджетів місцевих громад. про це йдеться у новому законопроекті.  На думку депутатів від фракції «САМОПОМІЧ» не доцільно передавати зараз угіддя безоплатно. 

Хоптинець В. М., 
перший заступник начальника Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства

У запропонованому проекті рішення не вказано, що оренда буде безоплатною. Пропозиції щодо механізму нарахування орендної плати розглядаються. Ставки збору вже встановлені. Така проблема є в усіх областях України.
ВИРІШИЛИ:
за – 53
проти – 2
утримались – 5
не голосували – 7

Проект рішення «Про надання Ізяславській районній організації Українського товариства мисливців та рибалок             у користування мисливських угідь» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 22-4/2016 додається)




25.  Про надання державному підприємству «Ярмолинецьке лісове господарство» у користування мисливських угідь

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


ВИРІШИЛИ:
за – 52
проти – 2
утримались – 4
не голосували – 19

Проект рішення «Про надання державному підприємству «Ярмолинецьке лісове господарство» у користування мисливських угідь» прийняти як рішення ради.


(Рішення №23-4/2016 додається)




26.  Про надання державному підприємству «Славутське лісове господарство» у користування мисливських угідь

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

ВИРІШИЛИ:
за – 53
проти – 2
утримались – 4
не голосували – 18
 
Проект рішення «Про надання державному підприємству «Славутське лісове господарство» у користування мисливських угідь» прийняти як рішення ради.


(Рішення №24-4/2016 додається)


27.  Про надання державному підприємству «Ізяславське лісове господарство» у користування мисливських угідь


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

ВИРІШИЛИ:
за – 51
проти – 2
утримались – 3
не голосували – 21

Проект рішення «Про надання державному підприємству «Славутське лісове господарство» у користування мисливських угідь» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 25-4/2016 додається)

 

28. Про припинення права користування мисливськими угіддями Шепетівського товариства мисливців і рибалок та  надання державному підприємству «Шепетівське лісове господарство» у користування мисливських угідь

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

ВИРІШИЛИ:
за – 56
проти – 1
утримались – 3
не голосували – 17

Проект рішення «Про припинення права користування мисливськими угіддями Шепетівського товариства мисливців і рибалок та надання державному підприємству «Шепетівське лісове господарство» у користування мисливських угідь» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 26-4/2016 додається)




29. Про припинення права користування мисливськими угіддями Хмельницької обласної організації Українського товариства мисливців                    та рибалок та надання товариству з обмеженою відповідальністю «Клуб мисливців Поділля» у користування мисливських угідь

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

Перший заступник начальника Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Хоптинець В.М. відповів на запитання депутатів обласної ради Островської Н.В., Перейми А.А., Дячука М.М., Строяновського В.С.


ВИСТУПИЛИ:




Харкавий М.О.,
депутат обласної ради
ТОВ «Клуб мисливців Поділля» єдиний в Україні, де вирощують фазанів. Туди приїжджають з усієї України і навіть з країн Європи. Пропозиція – підтримати.
Брухнова Л.С.,
депутат обласної ради

Фракція детально вивчила зазначене питання. Мисливські угіддя, як правило, є приватними і там проходить здорова конкуренція. Ми маємо це підтримати задля зростання чисельності нашої фауни.


Лесков В.О.,
депутат обласної ради


Фазанарій ТОВ «Клуб мисливців Поділля» – візитівка нашої області. Вони є серйозним інвестором. Пропозиція – передати і проконтролювати, як використовуються угіддя.
ВИРІШИЛИ:
за – 54
проти – 4
утримались – 2
не голосували – 17

Проект рішення «Про припинення права користування мисливськими угіддями Хмельницької обласної організації Українського товариства мисливців та рибалок та надання товариству з обмеженою відповідальністю «Клуб мисливців Поділля» у користування мисливських угідь» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 27-4/2016 додається)




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

СЛУХАЛИ:

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


ВИСТУПИЛИ:



Гладуняк І.В.,
депутат обласної ради

Прохання – на наступну сесію підготувати звіт про господарську діяльність: що взагалі відбувається з лісами, які є проблеми, чи були зловживання, скільки порушено справ.

Хоптинець В.М.,
перший заступник начальника Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства

У лісах проводиться надзвичайно великий комплекс робіт, а не лише вирубка і вивіз деревини. Є не лише досягнення, а й багато проблем, які дійсно потрібно озвучити. Основний показник – підприємства лісгоспу працюють стабільно.  
ВИРІШИЛИ:
за – 52
проти – 1
утримались – 3
не голосували – 21

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 № 28-4/2016 додається)



Загородний М.В.,
головуючий

За продовження роботи пленарного засідання 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

за – 50 
проти – 1 
утримались – 0
не голосували – 26




31. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 жовтня 2011 року                  № 17-6/2011 «Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, управління якими здійснює Хмельницька обласна рада»

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


ВИСТУПИЛИ:



Брухнова Л.С.,
депутат обласної ради

Закликала уважно ставитись до кожного об’єкта, який відчужується, оскільки це все - спільна власність територіальних громад області. Необхідно провести повну інвентаризацію реєстру.  
Шишко В.М.,
начальник управління з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату 

Усі зміни, передбачені у запропонованому рішенні, ґрунтуються на технічній документації, у тому числі на підставі виготовлених свідоцтв про право власності і проводяться після внесення відповідних відомостей до єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно.
Вишнівська Н.М.,
депутат обласної ради

Провести обов’язкову інвентаризацію приміщень колишнього табору у Корчунках, які передали на баланс УМВС України у Хмельницькій області, аби переконатись, що ці приміщення утримуються належним чином.

Коваль Н.М.,
депутат обласної ради


Пропозиція - надати депутатам обласної ради повний перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області для вивчення. Зазначене питання сьогодні зняти з розгляду.
Олуйко В.М.,
депутат обласної ради

Депутати мають володіти інформацією. Сьогодні просять взяти на баланс майно, інакше воно буде безхазяйним. Кроки з наведення порядку серед об’єктів комунального майна потрібно вітати. Сьогоднішнє рішення - міра тимчасова, задля збереження цього майна. пропозиція - підтримати запропонований проект рішення.

Шишко В.М.,
начальник управління з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату 

Зведений перелік об’єктів спільної власності буде підготовлений і наданий депутатам. 
Корчунецьку базу відпочинку гуманітарно-педагогічна академія сьогодні вже готова використовувати для потреб своїх студентів. УМВС України в області за власні кошти впорядкувало територію бази, провело ремонт системи опалення та внутрішніх приміщень.
У запропонованому проекті рішення лише уточнюються і впорядковуються об’єкти відповідно до даних технічної інвентаризації. Прохання – підтримати.

ВИРІШИЛИ:
за – 53
проти – 2
утримались – 2
не голосували – 19

Проект рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 жовтня 2011 року № 17-6/2011                        «Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, управління якими здійснює Хмельницька обласна рада» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 29-4/2016 додається)




32. 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 зазначене питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано. Зауважень не надійшло. 
Головуючий, голова обласної ради Загородний М.В. запропонував до проекту рішення включити уповноважених представників депутатських груп, про створення яких було оголошено на початку пленарного засідання ради.

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

Проект рішення «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» з доповненнями прийняти як рішення ради.

(Рішення № 30-4/2016 додається)




33. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 грудня 2014 року                   № 20-28/2014 «Про деякі питання щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області,                   які перебувають в управлінні обласної ради»

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

ВИРІШИЛИ:
за – 48
проти – 0
утримались – 5
не голосували – 23

Проект рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 грудня 2014 року № 20-28/2014 «Про деякі питання щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, які перебувають в управлінні обласної ради» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 31-4/2016 додається)



34. Про внесення змін до рішення обласної ради від 4 грудня 2015 року                      
№ 7-1/2015 «Про утворення постійних комісій Хмельницької обласної ради, обрання їх голів та членів»

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

ВИРІШИЛИ:
за – 57
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 19

Проект рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 4 грудня 2015 року № 7-1/2015 «Про утворення постійних комісій Хмельницької обласної ради, обрання їх голів та членів» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 32-4/2016 додається)




35. Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про нагородження Піголь Лідії Трохимівни Грамотою Верховної Ради України

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

ВИРІШИЛИ:
за – 44
проти – 0
утримались – 6
не голосували – 26

Проект рішення «Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про нагородження Піголь Лідії Трохимівни Грамотою Верховної Ради України» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 33-4/2016 додається)
36. Про затвердження Положення про порядок розгляду електронної петиції у Хмельницькій обласній раді

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

Пропонуємо приєднатись до єдиної системи місцевих петицій, яка створена в рамках програми «Електронне врядування України», і фінансується урядом Швейцарії. Вона є безплатною, надає програмний продукт, комп’ютерну підтримку. крім того, пропонуємо закликати через засоби масової інформації, через офіційний сайт обласної ради громадські організації звертатись лише з питань, які є у межах повноважень обласної ради. Потрібно провести певну роз’яснювальну роботу серед громадських організацій. 

ВИРІШИЛИ:
за – 57
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 19

Проект рішення «Про затвердження Положення про порядок розгляду електронної петиції у Хмельницькій обласній раді» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 34-4/2016 додається)




37. Про співфінансування з обласного бюджету об’єктів, будівництво яких може реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалося на засіданні президії обласної ради, яка підтримала запропонований проект рішення. Проект рішення надіслано депутатам на електронні адреси.
Нагальність винесення та підтримки цього питання полягає у тому, що для включення наших об’єктів для участі у конкурсі проектів, які претендують на фінансування з фонду регіонального розвитку, передбачається подання пакету документів, серед яких співфінансування 10 відсотків загальної вартості. 
З метою залучення коштів державного фонду регіонального розвитку для будівництва музичного училища, реконструкції Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів у галузі науки, відповідно до підпункту 3 пункту 7 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року №196, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» конче необхідно прийняти це рішення.

ВИРІШИЛИ:
за – 57
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 18

Проект рішення «Про співфінансування з обласного бюджету об’єктів, будівництво яких може реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 35-4/2016 додається)




38. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України та Президента України

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій. Запропонований проект рішення підтримано. 
Постійна комісія з питань бюджету та фінансів рекомендувала доповнити звернення депутатів обласної ради до Президента України, Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України (запропоноване депутатом обласної ради Панчуком А.А.) пунктом: «Проводити фінансування закладів професійно-технічної освіти за рахунок субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам, оскільки зазначені заклади працюють за державним замовленням і є закладами державної форми власності».
Проект рішення уже доповнений цим пунктом.

ВИРІШИЛИ:
за – 53
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 21

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України та Президента України» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 36-4/2016 додається)


39. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України та Верховної Ради України щодо недопущення внесення змін до Конституції України

СЛУХАЛИ:

Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що до обласної ради звернувся депутат Панчук А.А. з проханням звернутись до Президента України                   та Верховної Ради України щодо недопущення внесення змін до Конституції України. Проект рішення з цього питання та текст звернення депутатам було надіслано на електронні адреси, а також розглянуто на засіданні президії обласної ради. Зауважень і пропозицій не надійшло. 

ВИРІШИЛИ:
за – 52
проти – 0
утримались – 1
не голосували – 22

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України та Верховної Ради України щодо недопущення внесення змін до Конституції України» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 37-4/2016 додається)





40. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України та Верховної Ради України щодо питання децентралізації у змінах до Конституції України

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданні президії обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано, зауважень і пропозицій не надійшло. Депутатам проект рішення та текст звернення надіслано на електронні адреси. 

ВИРІШИЛИ:
за – 55
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 20

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України та Верховної Ради України щодо питання децентралізації у змінах                       до Конституції України» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 38-4/2016 додається)



41. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України


СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданні президії обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано, зауважень і пропозицій не надійшло. Депутатам проект рішення та текст звернення надіслано на електронні адреси. 


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

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 39-4/2016 додається)





42. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Рахункової палати, Кабінету Міністрів України щодо компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької АЕС


СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданні президії обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано, зауважень і пропозицій не надійшло. Депутатам проект рішення та текст звернення надіслано на електронні адреси. 

ВИРІШИЛИ:
за – 55
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 20

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Рахункової палати, Кабінету Міністрів України щодо компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької АЕС» прийняти як рішення ради.


(Рішення № 40-4/2016 додається)


43. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо доповнення статті видатків/субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян

СЛУХАЛИ:
Головуючого, голову обласної ради Загородного М.В., який повідомив, що зазначене питання розглядалось на засіданні президії обласної ради. Запропонований проект рішення підтримано, зауважень і пропозицій не надійшло. Депутатам проект рішення та текст звернення надіслано на електронні адреси. 
 
ВИРІШИЛИ:
за – 53
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 22


Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо доповнення статті видатків/субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 41-4/2016 додається)




44. Про звернення Бойка М.Д. 

СЛУХАЛИ:

Депутата обласної ради Бойка М.Д.

 
Кирилюк І. І.,
депутат обласної ради

Запропонував заслухати інформацію Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області з питання про надання земельних ділянок учасникам АТО на пленарному засіданні наступної сесії обласної ради.



ВИРІШИЛИ:
за – 52
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 23

1. Підтримати звернення депутата обласної ради Бойка Михайла Дмитровича щодо вжиття заходів стосовно припинення порушень прав громадян – учасників АТО на отримання у власність земельних ділянок як депутатський запит і направити його на розгляд прокурору Хмельницької області Синишину Олегу Романовичу, першому заступникові голови Хмельницької обласної державної адміністрації Процюку Василю Васильовичу та в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру                  у Хмельницькій області Ревку Олександру Сергійовичу (текст запиту додається).
2. Прокурору Хмельницької області Синишину О.Р., першому заступникові голови Хмельницької обласної державної адміністрації Процюку В.В., в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області Ревку О.С. до 17 березня 2016 року поінформувати депутата обласної ради Бойка М.Д. та обласну раду про результати розгляду депутатського запиту.


(Рішення № 42-4/2016 додається)




45. Про звернення Гладуняка І.В. 

СЛУХАЛИ:

Депутата обласної ради Гладуняка І.В. 
ВИРІШИЛИ:
за – 54
проти – 0
утримались – 0
не голосували – 21

1. Підтримати звернення депутата обласної ради Гладуняка Івана Васильовича щодо порушення чинного законодавства, пов’язаного з виборами Плесенецького сільського голови Шепетівського району Павлюка М.П. як депутатський запит і направити його на розгляд прокурору Хмельницької області Синишину Олегу Романовичу, т.в.о. начальника ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Семенишину Миколі Олександровичу (текст запиту додається).
2. Прокурору Хмельницької області Синишину О.Р., т.в.о. начальника ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Семенишину М.О. до 17 березня 2016 року поінформувати депутата обласної ради Гладуняка І.В. та обласну раду про результати розгляду депутатського запиту.


(Рішення №43-4/2016 додається)


46. Про звернення Вишнівської Н.М. 

СЛУХАЛИ:

Депутата обласної ради Вишнівську Н.М. про звернення до неї громадськості Хмельниччини з приводу зловживань під час визначення переможця та виконання укладених зі Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області договорів з надання послуг з ремонту та утримання доріг                 з боку ПП «Аграрна компанія 2004» та ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56», кінцевим бенефіціарним власником яких                   є народний депутат України Лабазюк С.П.


Загородний М.В.,
головуючий
Прийняти звернення Вишнівської Н.М. як депутатський запит.


ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО:

за – 26
проти – 0
утримались – 4
не голосували – 45




Загородний М.В.,
головуючий 
Питання, які було винесено на пленарне засідання четвертої сесії обласної ради розглянуто.

Сесію оголошено закритою.

 



Голова ради                                                                                  М.Загородний

