
ПРОТОКОЛ

засідання президії обласної ради

 

від 24 жовтня 2018 року

 

Засідання розпочалося о 15.00

Присутні на засіданні – 14 членів президії

 

Список присутніх членів президії додається.

 

Порядок денний:

 

1.  Про пропозицію депутатів Рівненської обласної ради сьомого скликання щодо скликання позачергової двадцять другої сесії обласної ради

Інформує: Данильчук Олександр Юрійович – голова Рівненської обласної ради.

 

2.   Про пропозиції щодо порядку денного позачергової двадцять другої сесії обласної ради:

2.1. Про погодження надання надр у користування товариству з обмеженою відповідальністю «Костопільбазальтінвест» з метою видобування базальтів родовища «Берестовець Північний», що знаходиться у Костопільському районі
Рівненської області

Доповідає: Валявка Володимир Ярославович – голова постійної комісії Рівненської обласної ради з питань екології, природокористування, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

2.2. Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області

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

2.3. Про звернення Рівненської обласної ради до Президента України щодо скасування постанови Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення

Доповідають: Савчук Олександр Іванович – голова фракції ВО «Свобода» у Рівненській обласній раді;

Кучерук Микола Герасимович – голова фракції ВО «Батьківщина» у Рівненській обласній раді.

 

Слухали:

Про порядок денний президії обласної ради.

Інформував: Данильчук О.Ю. – голова обласної ради – повідомив, що на адресу обласної ради надійшло звернення від Об’єднання громадських організацій «Рада реформ Рівного» щодо можливого закриття філій Суспільного мовлення.

Виступили:

Свисталюк С.А. – перший заступник голови обласної ради – зачитав звернення від Об’єднання громадських організацій «Рада реформ Рівного».

Кучерук М.Г. – голова постійної комісії з питань будівництва та розвитку інфраструктури – запропонував підготувати відповідний проект рішення та проект звернення з даного питання;

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

Білецька І. О. – продюсер філії Рівненського суспільного мовлення.

Голосували: за – 14; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 1.

Вирішили:

Підготувати відповідний проект рішення, включивши запропоноване питання до порядку денного засідання президії обласної ради.

Виступили:

Чугунніков В.С. – керівник депутатської фракції Блок Петра Порошенка «Солідарність» – вніс пропозицію доповнити пункт 2.3 порядку денного проектом рішення за поданням депутатської фракції Блок Петра Порошенка «Солідарність»
«Про звернення Рівненської обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо ситуації, яка склалася у зв’язку з підвищенням ціни на газ».

Кучерук М.Г. – голова постійної комісії з питань будівництва та розвитку інфраструктури – повідомив, що фракцією ВО «Батьківщина» був проведений мітинг. Резолюція мітингуючих – звернутися до Президента України щодо скасування
постанови Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ;

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

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

Драганчук М.М. – уповноважений представник від депутатської фракції ВО «Батьківщина»;

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

Голосували за пропозицію Чугуннікова В.С.: за – 11; проти – 2; утрималися – 1; не голосували – 0.

Вирішили:

Включити запропоноване питання до порядку денного засідання президії обласної ради.

 

1. Слухали:

Про пропозицію депутатів Рівненської обласної ради сьомого скликання щодо скликання позачергової двадцять другої сесії обласної ради

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Виступили:

Кучерук М.Г. – голова постійної комісії з питань будівництва та розвитку інфраструктури – вніс пропозицію 25 жовтня об 11 годині скликати позачергову двадцять другу сесію обласної ради;

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

Голосували за пропозицію Кучерука М.Г.: за – 7.

Виступив:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради – вніс пропозицію скликати позачергову двадцять другу сесію обласної ради 02 листопада об         11 годині.

Голосували за пропозицію Данильчука О.Ю.: за – 10.

Президія не визначилася з даного питання.

Виступив:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради – вніс пропозицію скликати чергову сесію обласної ради з 23 листопада, провівши пленарне засідання 7 грудня об 11 годині.

Голосували за пропозицію Данильчука О.Ю.: за – 12.

Вирішили:

Скликати чергову двадцять третю сесію обласної ради з 23 листопада, провівши пленарне засідання 7 грудня об 11 годині.

 

 

2.  Слухали:

Про погодження надання надр у користування товариству з обмеженою відповідальністю «Костопільбазальтінвест» з метою видобування базальтів родовища «Берестовець Північний», що знаходиться у
Костопільському районі Рівненської області»

Інформував:

Валявка В.Я. – голова постійної комісії Рівненської обласної ради з питань екології, природокористування, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Виступили:

Чугунніков В.С. – керівник депутатської фракції Блок Петра Порошенка «Солідарність»;

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

Голосували : за – 14; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

 

3.    Слухали:

Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області

Інформував:

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

Виступив:

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

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

Голосували: за – 14; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 1.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

 

4.  Слухали:

Про звернення Рівненської обласної ради до Президента України щодо скасування постанови Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 14; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

 

5.  Слухали:

Про звернення Рівненської обласної ради до Кабінету Міністрів  України щодо ситуації, яка склалася у зв’язку з підвищенням ціни на газ про підвищення ціни на газ для населення

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 11; проти – 2; утрималися – 1; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

 

6.  Слухали:

Про звернення Рівненської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення належного фінансування з державного бюджету Суспільного мовлення в
регіонах

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Голосували: за – 14; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

 

Голова обласної ради                                                                     О.Данильчук


