
ПРОТОКОЛ

засідання президії обласної ради

від 05 вересня 2018 року

 

Засідання розпочалося о 14.00

Присутні на засіданні – 18 членів президії

 

Список присутніх членів президії додається.

 

Порядок денний:

1.  Про Обласну програму розвитку міжнародного співробітництва на 
2019-2021 роки

Доповідає: Муран Олександр Григорович – начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської облдержадміністрації.

2.  Про Обласну соціальну програму забезпечення рівних прав та  можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

Доповідає: Шамак Олексій Олександрович – директор департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації.

3.  Про Програму правової освіти населення Рівненської області на 
2018-2020 роки

Доповідає: Сальчук Оксана Анатоліївна – начальник Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

4.  Про внесення змін до Програми здійснення шефства над військовою частиною А1446 на 2018-2022 роки

Доповідають: Кльонов Олексій Володимирович – командир військової частини А1446;

Баладир Олександр Іванович – начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Рівненської облдержадміністрації.

5.  Про внесення змін до Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2016-2020 роки

Доповідає: Гнатів Михайло Іванович – Рівненський обласний військовий комісар.

6.  Про внесення змін до Обласної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2016-2020 роки

Доповідає: Доброжанський Олександр Валерійович – заступник голови Рівненського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

7.  Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік

Доповідає: Біляк Лідія Аркадіївна – директор департаменту фінансів Рівненської облдержадміністрації.

8.  Про недовіру голові Рівненської обласної державної адміністрації   Муляренку О.В.

Доповідає: Ширяєв Олександр Сергійович – депутат Рівненської обласної ради.

9.  Про контракт з головним лікарем комунального закладу «Обласний центр громадського здоров’я» Рівненської обласної ради

Гандзюк Олена Василівна

Доповідає: Редько Валерій Ярославович – голова постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

10.  Про контракт з директором комунального закладу «Рівненський обласний краєзнавчий музей» Рівненської обласної ради

Булига Олександр Степанович

Доповідає: Нілабович Юрій Михайлович – начальник відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату Рівненської обласної ради.

11.  Про контракт з директором комунального закладу «Державний історико-культурний заповідник м. Острога» Рівненської обласної ради

Доповідає: Нілабович Юрій Михайлович – начальник відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату Рівненської обласної ради.

12.  Про контракт з начальником комунального закладу «Група з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти» Рівненської обласної ради

Гордійчук Гордій Гордійович

Ціпан Петро Кузьмович

Доповідає: Нілабович Юрій Михайлович – начальник відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату Рівненської обласної ради.

13.  Про погодження Інвестиційної програми РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» на 2019 рік

Доповідає: Карауш Андрій Петрович – директор Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал».

14.  Про надання земельної ділянки в постійне користування РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»

Доповідає: Карауш Андрій Петрович – директор Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал».

15.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,0000 гектара на території Костянтинівської сільської ради Сарненського району

Доповідає: Нілабович Юрій Михайлович – начальник відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату Рівненської обласної ради.

16.  Про надання згоди комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської обласної ради на укладання інвестиційного договору з ТОВ «БК Інтер-буд» щодо будівництва багатофункціонального комплексу комерційно-ділової активності з готелем та житловими
приміщеннями за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 32-б

Доповідає: Кирилюк Валентин Володимирович – начальник комунального підприємства «Управління майновим комплексом» Рівненської обласної ради.

17.  Про встановлення для державної установи «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» плати за оренду приміщень у будівлі за адресою: м.Дубно, вул.К.Острозького, 25

Доповідає: Сафонов Роман Валерійович – в.о. директора державної установи «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України».

18.  Про звільнення комунального закладу «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради від сплати частини отриманої орендної плати до обласного бюджету

Доповідає: Стасюк Валерій Леонідович – директор комунального закладу «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради.

19.  Про звільнення обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» від сплати частини отриманої орендної плати до обласного бюджету

Доповідає: Насинюк Ігор Федорович – директор обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне».

20.  Про включення складських приміщень (№ 3, 4 літ. «Б-2») до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, що підлягають приватизації

Доповідає: Нілабович Юрій Михайлович – начальник відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату Рівненської обласної ради.

21.  Про приватизацію (відчуження) складських приміщень (№ 3, 4 літ. «Б-2»), що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області та обліковуються на балансі департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації

Доповідає: Нілабович Юрій Михайлович – начальник відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату Рівненської обласної ради.

22.  Про передачу книг з балансу комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» Рівненської обласної ради на баланс Державної установи «Городищенська виправна колонія (№ 96)» та Державної установи «Рівненський слідчий ізолятор»

Доповідає: Мельник Ярослав Миколайович – начальник управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації.

23.  Про передачу матеріальних цінностей у спільну власність територіальних громад сіл, селищ Рівненського району

Доповідає: Нілабович Юрій Михайлович – начальник відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату Рівненської обласної ради.

24.  Про передачу матеріальних цінностей з балансу управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації на баланс Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області

Доповідає: Симонюк Віктор Андрійович – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської облдержадміністрації.

25.  Про затвердження передавального акта комунального закладу «Рівненська обласна клінічна лікарня»  Рівненської обласної ради 

Доповідає: Осіпчук Юрій Юрійович – начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації.

26.  Про реорганізацію комунального закладу «Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Новостав» для дітей з активними формами туберкульозу» Рівненської обласної ради

Доповідає: Осіпчук Юрій Юрійович – начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації.

27.  Про реорганізацію комунального закладу «Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль» Рівненської обласної ради

Доповідає: Осіпчук Юрій Юрійович – начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації.

28.  Про реорганізацію комунального закладу «Обласний дитячий багатопрофільний санаторій «Козинський» Рівненської обласної ради

Доповідає: Осіпчук Юрій Юрійович – начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації.

29.  Про реорганізацію комунального закладу «Страшівська туберкульозна лікарня» Рівненської обласної ради

Доповідає: Осіпчук Юрій Юрійович – начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації.

30.  Про реорганізацію комунального закладу «Острожецька туберкульозна лікарня» Рівненської обласної ради

Доповідає: Осіпчук Юрій Юрійович – начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації.

31.  Про реорганізацію комунального закладу «Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення» Рівненської обласної ради

Доповідає: Осіпчук Юрій Юрійович – начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації.

32.  Про реорганізацію комунального закладу «Обласна психіатрична лікарня с.Орлівка» Рівненської обласної ради

Доповідає: Осіпчук Юрій Юрійович – начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації.

33.  Про реорганізацію комунального закладу «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради

Доповідає: Осіпчук Юрій Юрійович – начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації.

34.  Про реорганізацію комунальної установи «Обласна база спеціального медичного постачання» Рівненської обласної ради

Доповідає: Осіпчук Юрій Юрійович – начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації.

35.  Про реорганізацію комунального закладу «Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини» Рівненської обласної ради

Доповідає: Осіпчук Юрій Юрійович – начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації.

36.  Про внесення змін до Регламенту Рівненської обласної ради сьомого скликання та до Положення про постійні комісії Рівненської обласної ради сьомого скликання

Доповідає: Сологуб Богдан Євстафійович – керуючий справами виконавчого апарату Рівненської обласної ради – керівник секретаріату.

37.  Про зняття з контролю окремих рішень обласної ради

Доповідає: Сологуб Богдан Євстафійович – керуючий справами виконавчого апарату Рівненської обласної ради – керівник секретаріату.

38.  Про звернення Рівненської обласної ради до Президента України та Верховної Ради України щодо вшанування на державному рівні пам’яті засновника Української Повстанської Армії «Поліська Січ» Тараса Бульби-Боровця

Доповідає: Воронко Тетяна Данилівна – депутат Рівненської обласної ради.

39.  Про звернення Рівненської обласної ради до Президента України щодо відзначення державними нагородами українських повстанців – вояків УПА

Доповідає: Бучинський Олексій Андрійович – заступник голови Рівненської обласної ради.

40.  Про звернення Рівненської обласної ради до Верховної Ради України щодо подолання вето Президента України на Закон № 5495

Доповідає: Лозова Оксана Василівна – голова депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка у Рівненській обласній раді.

41.  Про розгляд депутатських запитів

Доповідає: Свисталюк Сергій Анатолійович – перший заступник голови обласної ради.

42.  Різне

 
Питання, рекомендовані на розгляд пленарного засідання постійними комісіями обласної ради

43.  Про надання дозволу Головному управлінню Національної поліції в Рівненській області на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки за адресою: м. Острог, проспект Незалежності, 48 (рекомендоване постійною комісією обласної ради з
питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села)

Доповідає: Нілабович Юрій Михайлович – начальник відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату Рівненської обласної ради.

44.  Про внесення змін до Обласної програми забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними автобусами у 2018 році (рекомендоване постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків; постійною комісією обласної ради з питань гуманітарної політики)

Доповідає: Таргонський Григорій Миколайович – начальник управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації.

45.  Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 27.07.2018 № 1012 (рекомендоване постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків)

Доповідає: Кльоп Василь Федорович – депутат Рівненської обласної ради

 

Слухали:

Про порядок денний президії обласної ради.

Інформував: Данильчук О.Ю. – голова обласної ради – запропонував доповнити порядок денний засідання президії обласної ради наступними питаннями:

-          Про внесення змін до Обласної програми надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської обласної ради на 2018-2019 роки;

-          Про внесення змін до рішення обласної ради від 18.05.2018 №962 «Про передачу в оренду Рівненському центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості приміщень, що обліковуються на балансі комунального закладу «Олександрійська загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради.

Голосували: за – 16; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Включити запропоновані питання до порядку денного засідання президії обласної ради.

 

1. Слухали:

Про Обласну програму розвитку міжнародного співробітництва на 
2019-2021 роки

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 16; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

2.  Слухали:

Про Обласну соціальну програму забезпечення рівних прав та  можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 16; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

3.    Слухали:

Про Програму правової освіти населення Рівненської області на 
2018-2020 роки

Інформувала:

Яцюк Н.В. – заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

Виступив:

Кучерук М.Г. – голова постійної комісії з питань будівництва та розвитку інфраструктури.

Голосували: за – 16; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

4.  Слухали:

Про внесення змін до Програми здійснення шефства над військовою частиною А1446 на 2018-2022 роки

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 16; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

5.  Слухали:

Про внесення змін до Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2016-2020 роки

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 16; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

6.  Слухали:

Про внесення змін до Обласної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2016-2020 роки

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 16; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

7.  Слухали:

Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік

Інформувала:

Біляк Л.А. – директор департаменту фінансів Рівненської облдержадміністрації.

Виступили:

Кучерук М.Г. – голова постійної комісії з питань будівництва та розвитку інфраструктури;

Ундір В.О. – уповноважений представник від депутатської фракції Блок Петра Порошенка «Солідарність»;

Яковчук Я.В.  – голова Сарненської райдержадміністрації.

Голосували: за – 16; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

На засідання президії прибув Кириллов М.М. – керівник депутатської групи «Розвиток громад».

 

8.  Слухали:

Про недовіру голові Рівненської обласної державної адміністрації Муляренку О.В.

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Виступили:

Крока В.І. – голова постійної комісії з питань місцевого самоврядування, розвитку територій та європейської інтеграції – вніс пропозицію зняти питання з розгляду, зазначивши при цьому, що постійна комісія з питань місцевого самоврядування, розвитку територій та європейської
інтеграції рекомендувала зняти дане питання з розгляду;

Кучерук М.Г. – голова постійної комісії з питань будівництва та розвитку інфраструктури;

Ундір В.О. – уповноважений представник від депутатської фракції Блок Петра Порошенка «Солідарність»;

Свисталюк С.А. – перший заступник голови обласної ради;

Файфура Б.М. – керівник депутатської фракції політичної партії «Конкретних справ»;

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради – поставив на голосування пропозицію про винесення даного питання на розгляд сесії обласної ради.

Голосували: за – 2; проти – 13; утрималися – 1; не голосували – 1.

Голосували про зняття питання з розгляду: за – 13; проти – 2; утрималися – 1; не голосували – 1.

Вирішили:

Зняти питання з розгляду.

 

9.  Слухали:

Про контракт з головним лікарем комунального закладу «Обласний центр громадського здоров’я» Рівненської обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 17; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

10. Слухали:

Про контракт з директором комунального закладу «Рівненський обласний краєзнавчий музей» Рівненської обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 17; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

11. Слухали:

Про контракт з директором комунального закладу «Державний історико-культурний заповідник м. Острога» Рівненської обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради – вніс пропозицію зняти питання з розгляду, оскільки конкурсна комісія з проведення конкурсного добору на керівника комунального закладу вже вдруге не визначилася з кандидатурою директора.

Голосували: за – 17; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Зняти питання з розгляду.

 

12. Слухали:

Про контракт з начальником комунального закладу «Група з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти» Рівненської обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 17; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

13. Слухали:

Про погодження Інвестиційної програми РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» на 2019 рік

Інформував:

Данильчук О.Ю – голова обласної ради.

Голосували: за – 17; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

14. Слухали:

Про надання земельної ділянки в постійне користування РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 17; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

15. Слухали:

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,0000 гектара на території Костянтинівської сільської ради Сарненського району

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 17; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

16. Слухали:

Про надання згоди комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської обласної ради на укладання інвестиційного договору з ТОВ «БК Інтер-буд» щодо будівництва багатофункціонального комплексу комерційно-ділової активності з
готелем та житловими приміщеннями за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 32-б

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Виступили:

Файфура Б.М. – керівник депутатської фракції політичної партії «Конкретних справ»;

Крока В.І. – голова постійної комісії з питань місцевого самоврядування, розвитку територій та європейської інтеграції;

Богатирчук-Кривко С.К. – голова постійної комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села.

Голосували: за – 15; проти – 0; утрималися – 2; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

17. Слухали:

Про встановлення для державної установи «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» плати за оренду приміщень у будівлі за адресою: м.Дубно, вул.К.Острозького, 25

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 17; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

18. Слухали:

Про звільнення комунального закладу «Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг» Рівненської обласної ради від сплати частини отриманої орендної плати до обласного бюджету

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 17; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

19. Слухали:

Про звільнення обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» від сплати частини отриманої орендної плати до обласного бюджету

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 17; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

20. Слухали:

Про включення складських приміщень (№ 3, 4 літ. «Б-2») до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, що підлягають приватизації

Інформував:

Нілабович Ю.М. – начальник відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату Рівненської обласної ради.

Виступили:

Кучерук М.Г. – голова постійної комісії з питань будівництва та розвитку інфраструктури;

Сологуб Б.Є. – керуючий справами виконавчого апарату обласної ради – керівник секретаріату;

Гречко Б.А. – начальник відділу юридичного  забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради;

Кириллов М.М. – керівник депутатської групи «Розвиток громад».

Голосували: за – 17; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

21. Слухали:

Про приватизацію (відчуження) складських приміщень (№ 3, 4 літ. «Б-2»), що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області та обліковуються на балансі департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної
державної адміністрації

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради – вніс пропозицію в проекті рішення організатором аукціону визначити Рівненську товарну біржу, оскільки на оголошення, оприлюднене Рівненською обласною радою, щодо надання пропозицій на участь в конкурсі на визначення організатора
аукціону надійшла пропозиція лише від Рівненської товарної біржі.

Голосували: за – 17; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради, з урахуванням озвученої пропозиції.

 

На засідання президії прибув Бірук Б.І. – голова постійної комісії з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей.

 

22. Слухали:

Про передачу книг з балансу комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» Рівненської обласної ради на баланс Державної установи «Городищенська виправна колонія (№ 96)» та Державної установи «Рівненський слідчий ізолятор»

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

 

23. Слухали:

Про передачу матеріальних цінностей у спільну власність територіальних громад сіл, селищ Рівненського району

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

24. Слухали:

Про передачу матеріальних цінностей з балансу управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації на баланс Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Рівненській області

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

25. Слухали:

Про передачу матеріальних цінностей з балансу управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації на баланс Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Рівненській області

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Виступили:

Богатирчук-Кривко С.К. – голова постійної комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села;

Кучерук М.Г. – голова постійної комісії з питань будівництва та розвитку інфраструктури;

Кириллов М.М. – керівник депутатської групи «Розвиток громад»;

Біляк Л.А. – директор департаменту фінансів облдержадміністрації;

Крока В.І. – голова постійної комісії з питань місцевого самоврядування, розвитку територій та європейської інтеграції;

Тимошенко І.О. – заступник голови облдержадміністрації;

Сухович В.М. – депутат обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

26. Слухали:

Про реорганізацію комунального закладу «Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Новостав» для дітей з активними формами туберкульозу» Рівненської обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

27. Слухали:

Про реорганізацію комунального закладу «Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль» Рівненської обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

28. Слухали:

Про реорганізацію комунального закладу «Обласний дитячий багатопрофільний санаторій «Козинський» Рівненської обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

29. Слухали:

Про реорганізацію комунального закладу «Страшівська туберкульозна лікарня» Рівненської обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

30. Слухали:

Про реорганізацію комунального закладу «Острожецька туберкульозна лікарня» Рівненської обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

31. Слухали:

Про реорганізацію комунального закладу «Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення» Рівненської обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

32. Слухали:

Про реорганізацію комунального закладу «Обласна психіатрична лікарня с.Орлівка» Рівненської обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

33. Слухали:

Про реорганізацію комунального закладу «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради – вніс пропозицію зняти питання з розгляду.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Зняти питання з розгляду.

 

34. Слухали:

Про реорганізацію комунальної установи «Обласна база спеціального медичного постачання» Рівненської обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради. – вніс пропозицію зняти питання з розгляду.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Зняти питання з розгляду.

 

35. Слухали:

Про реорганізацію комунального закладу «Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини» Рівненської обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Виступив:

Файфура Б.М. – керівник депутатської фракції політичної партії «Конкретних справ».

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

36. Слухали:

Про внесення змін до Регламенту Рівненської обласної ради сьомого скликання та до Положення про постійні комісії Рівненської обласної ради сьомого скликання

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради. 

 

37. Слухали:

Про зняття з контролю окремих рішень обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

38. Слухали:

Про звернення Рівненської обласної ради до Президента України та Верховної Ради України щодо вшанування на державному рівні пам’яті засновника Української Повстанської Армії «Поліська Січ» Тараса Бульби-Боровця

Інформував: Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

39. Слухали:

Про звернення Рівненської обласної ради до Президента України щодо відзначення державними нагородами українських повстанців – вояків УПА

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

40. Слухали:

Про звернення Рівненської обласної ради до Верховної Ради України щодо подолання вето Президента України на Закон  №5495

Інформувала:

Лозова О.В. – керівник депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка.

Виступили:

Сухович В.М. – депутат обласної ради;

Кучерук М.Г. – голова постійної комісії з питань будівництва та розвитку інфраструктури;

Ундір В.О. – уповноважений представник від депутатської фракції Блок Петра Порошенка «Солідарність»;

Богатирчук-Кривко С.К. – голова постійної комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села;

Свисталюк С.А. – перший заступник голови обласної ради;

Савчук О.І. – керівник депутатської фракції ВО «Свобода»;

Бучинський О.А. – заступник голови обласної ради.

Голосували про винесення питання на розгляд сесії: за – 8; проти – 0; утрималися – 3; не голосували – 7.

Вирішили:

Президія не визначилася з даного питання.

 

41. Слухали:

Про розгляд депутатських запитів

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

42. Слухали:

Про надання дозволу Головному управлінню Національної поліції в Рівненській області на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки за адресою: м. Острог, проспект Незалежності, 48

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

43. Слухали:

Про внесення змін до Обласної програми забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними автобусами у 2018 році

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

44. Слухали:

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 27.07.2018 № 1012

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

45. Слухали:

Про внесення змін до Обласної програми надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської обласної ради на 2018-2019 роки

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

46. Слухали:

Про внесення змін до рішення обласної ради від 18.05.2018 №962 «Про передачу в оренду Рівненському центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості приміщень, що обліковуються на балансі комунального закладу «Олександрійська
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Виступив:

Гречко Б.А. – начальник відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради – запропонував доповнити проект рішення  пунктом 2: «В умовах договору про оренду майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення  передбачити, що:

2.1 в результаті поліпшення, реконструкції орендованого майна, зробленого орендарем за згодою орендодавця, орендар не стає власником створеної нової речі у частині необхідних (понесених) витрат на її поліпшення;

2.2 власником створеної нової речі в результаті поліпшення, реконструкції орендованого майна, зробленого орендарем за згодою орендодавця, є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради;

2.3 орендарю не компенсується вартість поліпшень орендованого майна, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди».

Голосували: за – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради, з урахуванням озвученої пропозиції.

 

Голова обласної ради                                                                     О.Данильчук


