
ПРОТОКОЛ

засідання президії обласної ради

 

від 13 грудня 2018 року

 

Засідання розпочалося о 15.00

Присутні на засіданні – 13 членів президії

 

Список присутніх членів президії додається.

 

Порядок денний:

 

1.  Про обласний бюджет Рівненської області на 2019 рік

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

2.   Про план роботи Рівненської обласної ради на 2019 рік

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

 

Слухали:

Про порядок денний президії обласної ради.

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

Голосували порядок денний за основу: за – 13; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0 .

Виступив:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради – вніс пропозицію включити  до порядку денного президії обласної ради наступні питання:

-          «Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Рівненської області»;

-         «Про внесення змін до Обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки»;

-         «Про надання Головному управлінню Національної поліції в Рівненській області земельної ділянки в постійне користування».

Виступили:

Богатирчук-Кривко С.К. – голова постійної комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села – внесла пропозицію включити до порядку денного президії обласної ради наступні питання:

-  «Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки обласного   комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» на 2018-2020 роки;

-         «Про встановлення плати за оренду приміщень у будівлях спільної власності територіальних громад області»;

 

 

-         «Про контракт з директором комунального закладу «Олександрійська спеціалізована мистецька школа-інтернат І- 
ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради»;

-         «Про контракт з директором комунального закладу «Мізоцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради»;

-         «Про контракт з директором комунального закладу «Костопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради»;

-         «Про контракт з директором комунального закладу «Великомежиріцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради».

Виступив:

Свисталюк С.А. – перший заступник голови обласної ради – вніс пропозицію включити до порядку денного президії обласної ради питання «Про звільнення департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності
Рівненської обласної державної адміністрації від сплати частини отриманої орендної плати до обласного бюджету».

Виступив:

Бойко В.Я. – голова постійної комісії з економічних питань та комунальної власності – вніс пропозицію включити до порядку денного президії обласної ради питання «Про звільнення комунального закладу «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської
обласної ради від сплати частини отриманої орендної плати до обласного бюджету».

Голосували порядок денний в цілому з пропозиціями: за – 13; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Включити запропоновані питання до порядку денного засідання президії обласної ради.

 

 

1. Слухали:

Про обласний бюджет Рівненської області на 2019 рік

Інформувала:

Біляк Л.А. – директор департаменту фінансів облдержадміністрації.

Виступили:

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

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

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

Голосували: за – 13; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

 

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд другого пленарного засідання двадцять третьої сесії обласної ради.

 

 

2.  Слухали:

Про план роботи Рівненської обласної ради на 2019 рік

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 13; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд другого пленарного засідання двадцять третьої сесії обласної ради.

 

 

3.  Слухали:

Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Рівненської області

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 13; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд другого пленарного засідання двадцять третьої сесії обласної ради.

 

 

4.  Слухали:

Про внесення змін до Обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 13; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд другого пленарного засідання двадцять третьої сесії обласної ради.

 

 

5.  Слухали:

Про надання Головному управлінню Національної поліції в Рівненській області земельної ділянки в постійне користування

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 13; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

 

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд другого пленарного засідання двадцять третьої сесії обласної ради.

 

 

6.  Слухали:

Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» на 2018-2020 роки

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 13; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд другого пленарного засідання двадцять третьої сесії обласної ради.

 

 

7.  Слухали:

Про встановлення плати за оренду приміщень у будівлях спільної власності територіальних громад області

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 13; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд другого пленарного засідання двадцять третьої сесії обласної ради.

 

 

8.  Слухали:

Про контракт з директором комунального закладу «Олександрійська спеціалізована мистецька школа-інтернат 
І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 13; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд другого пленарного засідання двадцять третьої сесії обласної ради.

 

 

9.  Слухали:

Про контракт з директором комунального закладу «Мізоцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів»  Рівненської обласної ради

 

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 13; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд другого пленарного засідання двадцять третьої сесії обласної ради.

 

 

10.  Слухали:

Про контракт з директором комунального закладу «Костопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 13; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд другого пленарного засідання двадцять третьої сесії обласної ради.

 

 

11.  Слухали:

Про контракт з директором комунального закладу «Великомежиріцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 13; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд другого пленарного засідання двадцять третьої сесії обласної ради.

 

 

12.  Слухали:

Про звільнення департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації від сплати частини отриманої орендної плати до обласного бюджету

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 13; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд другого пленарного засідання двадцять третьої сесії обласної ради.

 

 

13.  Слухали:

Про звільнення комунального закладу «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради від сплати частини отриманої орендної плати до обласного бюджету

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 13; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд другого пленарного засідання двадцять третьої сесії обласної ради.

 

Виступили:

Ярмушко В.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Олександрійська спеціалізована мистецька школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради;

Горбатюк І.В. – заступник директора з навчально-музичного профілю комунального закладу «Олександрійська спеціалізована мистецька школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради.

 

 

Голова обласної ради                                                                     О.Данильчук


