
ПРОТОКОЛ

засідання президії обласної ради

 

від 25 липня 2018 року

 

Засідання розпочалося о 14.00

Присутні на засіданні – 18 членів президії

Список присутніх членів президії додається.

 

Порядок денний: 

1.  Про внесення змін до Програми «Питна вода Рівненської області» на 2006-2020 роки»

Доповідає: Семчук Олександра Борисівна – заступник директора департаменту – начальник управління житлово-комунального господарства департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської облдержадміністрації.

2.  Про внесення змін до Програми створення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на  2016-2020 роки зі змінами

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

3.  Про внесення змін до Програми забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2016-2020 роки

Доповідає: Корольчук Олександр Володимирович – в.о. начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської облдержадміністрації.

4.  Про внесення змін до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Рівненській області на 2017-2021 роки

Доповідає: Корольчук Олександр Володимирович – в.о. начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської облдержадміністрації.

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

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

6.  Про окремі питання використання коштів перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету для ефективного здійснення депутатами Рівненської обласної ради їх повноважень

Доповідає: Ковальчук Володимир Олександрович – депутат Рівненської обласної ради.

7.  Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2018 рік при визначенні вартості будівництва об’єктів за рахунок коштів обласного бюджету

Доповідає: Мазярчук Ярослав Володимирович – директор департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації.

8.  Про продовження терміну дії контракту з директором комунального закладу «Ясининицький навчально-реабілітаційний Центр» Рівненської обласної ради

Оксимчук Олександр Дмитрович

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

9.  Про продовження терміну дії контракту з директором комунального закладу «Мізоцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради

Киричук Оксана Василівна

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

10.  Про контракт з головним лікарем комунального закладу «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради

Єнікеєва Вікторія Миколаївна

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.

11.  Про контракт з головним лікарем Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім.В.Поліщука

Шустик Роман Петрович

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.

12.  Про контракт з директором комунального закладу «Культурно-археологічний центр «Пересопниця» Рівненської обласної ради

Солодуха Іван Олександрович

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

13.  Про контракт з директором комунального підприємства «Автобаза» Рівненської обласної ради

Конечний Михайло Григорович

Лалак Юрій Юрійович

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

14.  Про контракт з директором комунального підприємства «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» Рівненської обласної ради

Собчук Юрій Антонович

Тарасюк Микола Михайлович

Якимович Михайло Іванович

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

15.  Про контракт з директором обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» Рівненської обласної ради

Бляшин Василь Степанович

Володько Павло Олександрович

Насинюк Ігор Федорович

Петрук Олександр Віталійович

Соловей Сергій Васильович

Шевченко Андрій Геннадійович

Щеглов Сергій Миколайович

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

16.  Про контракт з директором комунального підприємства «Рівнекнига» Рівненської обласної ради

Рубель Олена Миколаївна

Савчук Олександр Іванович

Сайчук Андрій Олександрович

Хажанець Юлія Пилипівна

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

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

Гордійчук Гордій Гордійович

Ткачук Олеся Леонідівна

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

18.  Про контракт з начальником Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах

Якимчук Анатолій Пилипович

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

19.  Про контракт з директором комунального закладу «Рівненська обласна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів» Рівненської обласної ради

Левчик Сергій Сергійович

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

20.  Про внесення змін до Положення про комунальний заклад «Рівненський центр соціально-психологічної допомоги» Рівненської обласної ради

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

21.  Про реорганізацію комунального закладу «Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Рівненської обласної ради

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

22.  Про реорганізацію комунального закладу «Рівненська обласна стоматологічна поліклініка» Рівненської обласної ради

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

23.  Про реорганізацію комунального закладу «Рівненська обласна станція переливання крові»

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

24.  Про реорганізацію Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру імені Віктора Поліщука

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

25.  Про реорганізацію комунального закладу «Острозька обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради

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

26.  Про реорганізацію комунального закладу «Рівненський обласний госпіталь ветеранів  війни» Рівненської обласної ради

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

27.  Про реорганізацію комунального закладу «Рівненський обласний онкологічний диспансер» Рівненської обласної ради

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

28.  Про реорганізацію комунального закладу «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради

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

29.  Про перейменування та зміну типу Рівненського державного базового медичного коледжу

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

30.  Про інформацію директора Рівненського державного базового медичного коледжу Сабадишина Р.О. про роботу на посаді за 2016-2018 роки

Інформує: Сабадишин Ростислав Олексійович – директор Рівненського державного базового медичного коледжу.

31.  Про затвердження передавальних актів комунального закладу «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»  Рівненської обласної ради, комунального закладу «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Рівненської обласної ради, комунального закладу
«Рівненський обласний центр здоров’я» Рівненської обласної ради

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

32.  Про звільнення Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення від сплати частини отриманої орендної плати до обласного бюджету

Доповідає: Шевчук Сергій Степанович – головний лікар Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення;

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

33.  Про звільнення комунального закладу «Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер» Рівненської обласної ради від сплати частини отриманої орендної плати до обласного бюджету

Доповідає: Рожанський Ростислав Антонович – головний лікар комунального закладу «Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер» Рівненської обласної ради;

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

34.  Про надання комунальному підприємству «Рівнепаливо» Рівненської обласної ради дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою

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

35.  Про надання комунальному закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву» Рівненської обласної ради дозволу на розробку робочого проекту землеустрою

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

36.  Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області автомобілів швидкої медичної допомоги

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

37.  Про передачу дитячого будинку сімейного типу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ Рівненського району

Доповідає: Пилипчук Володимир Олександрович – голова Рівненської райдержадміністрації;
Співдоповідає: Нілабович Юрій Михайлович – начальник відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату Рівненської обласної ради.

38.  Про передачу інтерактивних дошок у власність територіальної громади Пісківської сільської ради Костопільського району

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

39.  Про передачу проявочного комплексу «Оніко» УФОРП-С у спільну власність територіальних громад Дубенського району

Доповідає: Козак Олександр Володимирович – голова Дубенської районної ради;
Співдоповідає: Нілабович Юрій Михайлович – начальник відділу з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату Рівненської обласної ради.

40.  Про надання згоди на прийняття у спільну власність територіальних громад Рівненської області навчальної, наукової та довідкової літератури, виданої Національною академією педагогічних наук України

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

41.  Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації 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.

42.  Про затвердження 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.

43.  Про приватизацію (відчуження) автомобіля ВАЗ 21213, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального закладу «Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Новостав» для дітей з активними формами
туберкульозу» Рівненської обласної ради

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

44.  Про приватизацію (відчуження) автомобіля УАЗ 3962, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального закладу «Костопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради

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

45.  Про приватизацію (відчуження) автомобіля УАЗ 3962, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального закладу «Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення» Рівненської обласної ради

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

46.  Про надання дозволу на списання основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад області та обліковуються на балансі комунального закладу «Острозька обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради

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

47.  Про надання дозволу на списання основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад області та обліковуються на балансі комунального закладу «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради

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

48.  Про демонтаж та списання основних засобів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області та обліковуються на балансі Головного управління Національної поліції в Рівненській області

Доповідає: Самчук Валерій Петрович – начальник Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

49.  Про затвердження 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.

50.  Про обрання представників Рівненської обласної ради до складу конкурсної комісії з відбору керівників закладів 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.

51.  Про затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради та Антикорупційної програми Рівненської обласної ради на 2018-2021 роки

Доповідає: Свисталюк Сергій Анатолійович – перший заступник голови Рівненської обласної ради; голова комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради;

Співдоповідає: Петрів Анна Олегівна – консультант з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату Рівненської обласної ради.

52.  Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень обласної ради щодо комісії з питань поновлення прав реабілітованих

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

53.  Про внесення доповнень до плану підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

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

54.  Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «Любомирське вапняно-силікатне підприємство» гірничого відводу для розробки Любомирського родовища піску

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

55.  Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «Любомирське вапняно-силікатне підприємство» гірничого відводу для розробки Любомирського родовища крейди

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

56.  Про погодження надання надр у користування товариству з обмеженою відповідальністю «Технобуд» з метою видобування бурштину Північно-Східної частини Федорівської ділянки Клесівського родовища, що знаходиться у Сарненському районі Рівненської області

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

57.  Про надання у користування мисливських угідь

Доповідає: Романюк Віктор Ярославович – заступник начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства.

58.  Про встановлення на Рівненщині Дня вшанування пам’яті примусово виселених українців із етнічних територій

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

59.  Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Місюри Аркадія Аркадійовича

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

60.  Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування

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

61.  Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

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

62.  Про звернення Рівненської обласної ради до Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України Парубія А.В. та Прем`єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо законодавчого врегулювання перерахунку пенсій, які були призначені до 1 травня 2016 року відповідно до Закону
України «Про Державну службу»

Доповідає: Бірук Борис Іванович – голова постійної комісії Рівненської обласної ради з питань соціальної політики і захисту учасників АТО та членів їх сімей.

63.  Про звернення депутатів Рівненської обласної ради до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо розгляду питання доцільності перебування на посаді голови Сарненської районної державної адміністрації

Доповідає: Ковальчук Володимир Олександрович – депутат Рівненської обласної ради.

64.  Про звернення депутатів Рівненської обласної ради до Головного управління Національної поліції в Рівненській області щодо розгляду питання доцільності перебування на посаді начальника Сарненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області

Доповідає: Ковальчук Володимир Олександрович – депутат Рівненської обласної ради.

65.  Про звернення депутатів Рівненської обласної ради до Державного агентства лісових ресурсів України щодо розгляду питання доцільності перебування на посаді директора державного підприємства «Клесівське лісове господарство»

Доповідає: Ковальчук Володимир Олександрович – депутат Рівненської обласної ради.

66.           Про звернення Рівненської обласної ради до Президента України щодо встановлення Дня пам'яті жертв комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів

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

67.           Про розгляд депутатських запитів

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

68.  Різне

 

Питання, рекомендовані на розгляд пленарного засідання постійними комісіями обласної ради 

69.  Про передачу в оренду комунальній установі «Клеванський інклюзивно-ресурсний центр» Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області приміщень, що обліковуються на балансі комунального закладу «Клеванська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів»
Рівненської обласної ради (питання рекомендоване постійною комісією з економічних питань та комунальної власності).

Доповідає: Жовтянський Дмитро Миколайович – Клеванський селищний голова;

Співдоповідає: Завадська Марія Ярославівна – директор комунального закладу «Клеванська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради.

70.  Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Мудрої Раїси Дмитрівни (рекомендоване постійною комісією обласної ради з питань місцевого самоврядування, розвитку територій та європейської інтеграції).

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

 

 

Слухали:

Про порядок денний президії обласної ради.

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

Виступили:

Лозова О.В. – керівник депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка – запропонувала доповнити порядок денний засідання президії обласної ради питанням «Про звернення Рівненської обласної ради до Верховної Ради України щодо подолання вето Президента України на
Закон №5495»;

Савчук О.І. – керівник депутатської фракції ВО «Свобода» – запропонував доповнити порядок денний засідання президії обласної ради питанням «Про звернення Рівненської обласної ради до Президента України щодо підтримки резолюції та вимог круглого столу «Волинь-43» –
складова антиукраїнської пропаганди Польщі»;

Свисталюк С.А. – перший заступник голови обласної ради – запропонував доповнити порядок денний засідання президії обласної ради питанням «Про внесення змін до Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки».

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

Вирішили:

Включити запропоновані питання до порядку денного засідання президії обласної ради. 

 

1. Слухали:

Про внесення змін до Програми «Питна вода Рівненської області» на 2006-2020 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. 

 

2.  Слухали:

Про внесення змін до Програми створення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на  2016-2020 роки зі змінами

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.

  

3.    Слухали:

Про внесення змін до Програми забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2016-2020 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.

 

4.  Слухали:

Про внесення змін до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Рівненській області на 2017-2021 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.

  

5.  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.

  

6.  Слухали:

Про окремі питання використання коштів перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету для ефективного здійснення депутатами Рівненської обласної ради їх повноважень

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.

  

7.  Слухали:

Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2018 рік при визначенні вартості будівництва об’єктів за рахунок коштів обласного бюджету

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.

  

8.  Слухали:

Про продовження терміну дії контракту з директором комунального закладу «Ясининицький навчально-реабілітаційний Центр» 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.

  

9.  Слухали:

Про продовження терміну дії контракту з директором комунального закладу «Мізоцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» 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.

  

10.           Слухали:

Про контракт з головним лікарем комунального закладу «Обласний перинатальний центр» 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.

  

11.           Слухали:

Про контракт з головним лікарем Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім.В.Поліщука

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.

  

12.           Слухали:

Про контракт з директором комунального закладу «Культурно-археологічний центр «Пересопниця» 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.

 

13.           Слухали:

Про контракт з директором комунального підприємства «Автобаза» 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.

  

14.           Слухали:

Про контракт з директором комунального підприємства «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» 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.

  

15.           Слухали:

Про контракт з директором обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» 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 з врахуванням рекомендацій постійних комісій, а саме кандидатур: Бляшина В.С., Насинюка І.Ф., Петрука О.В. та Щеглова С.М.

  

16.           Слухали:

Про контракт з директором комунального підприємства «Рівнекнига» 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.

  

17.           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 – 18; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

  

18.           Слухали:

Про контракт з начальником Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах

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.

  

19.           Слухали:

Про контракт з директором комунального закладу «Рівненська обласна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів» 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.

  

20.           Слухали:

Про внесення змін до Положення про комунальний заклад «Рівненський центр соціально-психологічної допомоги» 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.

 

21.           Слухали:

Про реорганізацію комунального закладу «Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер» 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.

  

22.           Слухали:

Про реорганізацію комунального закладу «Рівненська обласна стоматологічна поліклініка» 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.

  

23.           Слухали:

Про реорганізацію комунального закладу «Рівненська обласна станція переливання крові»

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 реорганізацію Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру імені Віктора Поліщука

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 реорганізацію комунального закладу «Острозька обласна психіатрична 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.

  

26.           Слухали:

Про реорганізацію комунального закладу «Рівненський обласний госпіталь ветеранів  війни» 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 «Рівненський обласний онкологічний диспансер» 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 перинатальний центр» 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 перейменування та зміну типу Рівненського державного базового медичного коледжу

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 інформацію директора Рівненського державного базового медичного коледжу Сабадишина Р.О. про роботу на посаді за 2016-2018 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.

  

31.           Слухали:

Про затвердження передавальних актів комунального закладу «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»  Рівненської обласної ради, комунального закладу «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Рівненської обласної ради,
комунального закладу «Рівненський обласний центр здоров’я» 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 звільнення Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення від сплати частини отриманої орендної плати до обласного бюджету

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 звільнення комунального закладу «Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер» Рівненської обласної ради від сплати частини отриманої орендної плати до обласного бюджету

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.

  

34.           Слухали:

Про надання комунальному підприємству «Рівнепаливо» Рівненської обласної ради дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою

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.

  

35.           Слухали:

Про надання комунальному закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву» Рівненської обласної ради дозволу на розробку робочого проекту землеустрою

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.

  

36.           Слухали:

Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області автомобілів швидкої медичної допомоги

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 передачу дитячого будинку сімейного типу 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.

  

38.           Слухали:

Про передачу інтерактивних дошок у власність територіальної громади Пісківської сільської ради Костопільського 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.

  

39.           Слухали:

Про передачу проявочного комплексу «Оніко» УФОРП-С у спільну власність територіальних громад Дубенського 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.

  

40.           Слухали:

Про надання згоди на прийняття у спільну власність територіальних громад Рівненської області навчальної, наукової та довідкової літератури, виданої Національною академією педагогічних наук України

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.

  

41.           Слухали:

Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської 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.

 

42.           Слухали:

Про затвердження переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, що підлягають приватизації

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 приватизацію (відчуження) автомобіля ВАЗ 21213, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області та обліковується на балансі 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.

  

44.           Слухали:

Про приватизацію (відчуження) автомобіля УАЗ 3962, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального закладу «Костопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів»
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.

  

45.           Слухали:

Про приватизацію (відчуження) автомобіля УАЗ 3962, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області та обліковується на балансі 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.

46.           Слухали:

Про надання дозволу на списання основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад області та обліковуються на балансі комунального закладу «Острозька обласна психіатрична 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.

 

47.           Слухали:

Про надання дозволу на списання основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад області та обліковуються на балансі комунального закладу «Рівненська обласна клінічна 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.

 

48.           Слухали:

Про демонтаж та списання основних засобів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області та обліковуються на балансі Головного управління Національної поліції в 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.

 

49.           Слухали:

Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської 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.

50.           Слухали:

Про обрання представників Рівненської обласної ради до складу конкурсної комісії з відбору керівників закладів загальної середньої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської 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.

 

51.           Слухали:

Про затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради та Антикорупційної програми Рівненської обласної ради на 2018-2021 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.

  

52.           Слухали:

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень обласної ради щодо комісії з питань поновлення прав реабілітованих

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.

  

53.           Слухали:

Про внесення доповнень до плану підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

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.

  

54.           Слухали:

Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «Любомирське вапняно-силікатне підприємство» гірничого відводу для розробки Любомирського родовища піску

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.

  

55.           Слухали:

Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «Любомирське вапняно-силікатне підприємство» гірничого відводу для розробки Любомирського родовища крейди

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.

  

56.           Слухали:

Про погодження надання надр у користування товариству з обмеженою відповідальністю «Технобуд» з метою видобування бурштину Північно-Східної частини Федорівської ділянки Клесівського родовища, що знаходиться у Сарненському районі Рівненської 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.

  

57.           Слухали:

Про надання у користування мисливських угідь

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.

  

58.           Слухали:

Про встановлення на Рівненщині Дня вшанування пам’яті примусово виселених українців із етнічних територій

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.

 

59.           Слухали:

Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Місюри Аркадія Аркадійовича

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.

  

60.           Слухали:

Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування

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.

  

61.           Слухали:

Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

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.

  

62.           Слухали:

Про звернення Рівненської обласної ради до Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної Ради України Парубія А.В. та Прем`єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо законодавчого врегулювання перерахунку пенсій, які були призначені до 1 травня
2016 року відповідно до Закону України «Про Державну службу»

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.

  

63.           Слухали:

Про звернення депутатів Рівненської обласної ради до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо розгляду питання доцільності перебування на посаді голови Сарненської районної державної адміністрації

Інформував:

Данильчук О.Ю. –  голова обласної ради.

Виступили:

Драганчук М.М. – уповноважений представник від депутатської фракції ВО «Батьківщина» – вніс пропозицію зняти з розгляду дане питання, а також питання №64 «Про звернення депутатів Рівненської обласної ради до Головного управління Національної поліції в Рівненській області
щодо розгляду питання доцільності перебування на посаді начальника Сарненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області» та №65 «Про звернення депутатів Рівненської обласної ради до Державного агентства лісових ресурсів України щодо розгляду питання доцільності
перебування на посаді директора державного підприємства «Клесівське лісове господарство».;

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

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

Яковчук Я.В. – голова Сарненської райдержадміністрації.

Голосували про зняття питання з розгляду: за – 15; проти – 0; утрималися – 3; не голосували – 0.

Вирішили:

Зняти питання з розгляду.

  

64.           Слухали:

Про звернення депутатів Рівненської обласної ради до Головного управління Національної поліції в Рівненській області щодо розгляду питання доцільності перебування на посаді начальника Сарненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області

Інформував:

Данильчук О.Ю. –  голова обласної ради.

Голосували про зняття питання з розгляду: за – 15; проти – 0; утрималися – 3; не голосували – 0.

Вирішили:

Зняти питання з розгляду.

  

65.           Слухали:

Про звернення депутатів Рівненської обласної ради до Державного агентства лісових ресурсів України щодо розгляду питання доцільності перебування на посаді директора державного підприємства «Клесівське лісове господарство»

Інформував:

Данильчук О.Ю. –  голова обласної ради.

Голосували про зняття питання з розгляду: за – 15; проти – 0; утрималися – 3; не голосували – 0.

Вирішили:

Зняти питання з розгляду.

  

66.           Слухали:

Про звернення Рівненської обласної ради до Президента України щодо встановлення Дня пам'яті жертв комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів

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.

  

67.           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.

 

68.           Слухали:

Про передачу в оренду комунальній установі «Клеванський інклюзивно-ресурсний центр» Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області приміщень, що обліковуються на балансі комунального закладу «Клеванська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ступенів» 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.

  

69.           Слухали:

Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Мудрої Раїси Дмитрівни

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.

  

70.           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.

Виступив:

Кучерук М.Г. – голова постійної комісії з питань будівництва та розвитку інфраструктури – вніс пропозицію звернутися до Головного управління Національної поліції в Рівненській області, до Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, Рівненської митниці
ДФС та управління Служби безпеки України в Рівненській області з метою надання наявної інформації щодо:

-    переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної
території України;

-    незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу.

Виступили:

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

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

 

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

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

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

Голосували за винесення даного питання на розгляд сесії обласної ради з урахуванням пропозиції Кучерука М.Г.: за – 16; проти – 0; утрималися – 2; не голосували – 0.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

  

71.           Слухали:

Про звернення Рівненської обласної ради до Президента України щодо підтримки резолюції та вимог круглого столу «Волинь-43» – складова антиукраїнської пропаганди Польщі»

Інформував:

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

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

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

72.           Слухали:

Про внесення змін до Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки

Інформував:

Гуз В.П. – заступник директора департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності обласної державної адміністрації.

Виступили:

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

Ундір В.О. – заступник керівника депутатської фракції Блок Петра Порошенка «Солідарність».

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

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

  

73.           Слухали:

Різне

Виступили:

Валявка В.Я. – голова постійної комісії з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи – повідомив, що постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 №333 «Про внесення змін до порядків,
затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. №594 і 615» внесено ряд змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, зокрема зменшено термін розгляду документів, надісланих на погодження відповідним органам, з 90 днів до
45 днів;

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

Тимощук І.І. – заступник Клеванського селищного голови.

  

Голова обласної ради                                                                     О.Данильчук


