
ПРОТОКОЛ

засідання президії обласної ради

 

від 05 жовтня 2018 року

 

Засідання розпочалося о 10.00

Присутні на засіданні – 18 членів президії

 

Список присутніх членів президії додається.

 

Порядок денний:

 

1.  Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік

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

Питання, рекомендоване на розгляд пленарного засідання
постійною комісією обласної ради

 

2.  Про надання погодження щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, глини ділянки «Жалянська-2», яка
знаходиться у Гощанському 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.

 

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 клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Бойка Віталія Ярославовича;

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

-         Про внесення змін до Обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року.

Виступив:

Бойко В.Я. – голова постійної комісії з економічних питань та комунальної власності – повідомив, що не буде брати участь у голосуванні, оскільки у нього наявний конфлікт інтересів.

Голосували: за – 17; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 1.

Вирішили:

Включити запропоновані питання до порядку денного засідання президії обласної ради.

 

1. Слухали:

Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік

Інформувала:

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

Виступили:

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

Осіпчук Ю.Ю. – начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації;

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

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

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради.

 

2.  Слухали:

Про надання погодження щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, глини ділянки «Жалянська-2», яка знаходиться у Гощанському
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 – повідомив, що профільна постійна комісія
рекомендувала відмовити у погодженні щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, глини ділянки «Жалянська-2», яка знаходиться у
Гощанському районі Рівненської області, оскільки зазначене питання не було узгоджено з громадою.

Виступили:

Вертелецький В.П. – Садівський сільський голова Гощанського району – повідомив, що зазначене питання на даний момент вивчено та погоджено з громадою;

Валявка В.Я. – голова постійної комісії Рівненської обласної ради з питань екології, природокористування, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи – вніс пропозицію змінити проект рішення з
даного питання та погодити продаж на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, глини ділянки «Жалянська-2», яка знаходиться у Гощанському районі
Рівненської області.

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

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд сесії обласної ради, з урахуванням пропозиції Валявки В.Я.

 

3.    Слухали:

Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Бойка Віталія Ярославовича

Інформував:

Данильчук О.Ю. – голова обласної ради.

Виступив:

Бойко В.Я. – голова постійної комісії з економічних питань та комунальної власності – повідомив, що не буде брати участі у голосуванні з даного питання, оскільки у нього наявний конфлікт інтересів.

Голосували: за – 17; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 1.

Вирішили:

Винести дане питання на розгляд 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 – 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 оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року

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.

 

 

 

Голова обласної ради                                                                     О.Данильчук


