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УКРАЇНА
Хмільницька міська рада Вінницької області

ПРОТОКОЛ
4 позачергової сесії Хмільницької міської ради 8 скликання

11.01.2021 року                                                     місто Хмільник
14.00 год.

Усього депутатів: 34;
Зареєстровано на сесії: 31 депутат (список додається);
Запрошених: 20 (список додається).

Головуючий:
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова 

№ п/п
Питання порядку денного
-
 Затвердження секретаріату пленарного засідання
  
-
 Затвердження порядку денного пленарного засідання
  
1
Про внесення змін до структури та затвердження положення у новій редакції про управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради
Інформація: Коведи Г.І., начальника Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради
2
Про внесення змін до рішення 2 сесії  Хмільницької міської ради  8 скликання №24 від 18 грудня 2020 року «Про початок реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Хмільницької міської ради»
Інформація: Крепкого П.В., секретаря міської ради
3
Про внесення змін до Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами)
Інформація: Сташка І.Г., начальника управління ЖКГ та КВ міської ради

 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Затвердження секретаріату пленарного засідання
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Пропоную включити до складу секретаріату пленарного засідання П`ятківського С.А., депутата міської ради від Вінницької обласної організації політичної партії «Слуга народу», та Рибака О.В., депутата   міської ради від Вінницької обласної організації політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» 
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за цю пропозицію, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Затвердження порядку денного пленарного засідання
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Порядок денний вам роздано. Скликання позачергової сесії зумовлено необхідністю розгляду ряду невідкладних питань, що стосуються забезпечення важливих напрямків життєдіяльності Хмільницької міської територіальної громади. Надійшли службові записки керівників виконавчих органів міської ради про необхідність розгляду питань, які включені в порядок денний сьогоднішньої позачергової сесії. З більш детальною інформацією вас ознайомлять доповідачі.
Хто за те, щоб затвердити порядок денний пленарного засідання, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 1.  Про внесення змін до структури та затвердження положення у новій редакції про управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради
Коведа Галина Іванівна, начальник управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради
Зачитала проєкт рішення та запропонувала внести зміни в частині вилучення словосполучення «в новій редакції»; у пункті  1.1 замінити слова «з моменту оприлюднення» на слова «з моменту набрання законної сили»; у пункті 2 вилучити слова «з моменту набрання законної сили»
Крепкий Павло Васильович, депутат міської ради від Вінницької обласної організації політичної партії «Українська стратегія Гройсмана»
Пропоную вилучити слова «з моменту набрання законної сили»
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за пропозицію Крепкого П.В., прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за пропозиції Коведи Г.І., прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення зі змінами, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення, зі змінами.
Рішення №128 додається.
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 2 Про внесення змін до рішення 2 сесії  Хмільницької міської ради  8 скликання №24 від 18 грудня 2020 року «Про початок реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Хмільницької міської ради»
Крепкий Павло Васильович, депутат міської ради від Вінницької обласної організації політичної партії «Українська стратегія Гройсмана»
Зачитав проєкт рішення з урахуванням зміни у п. 1.4. слова «реоганізація» на слова «реорганізація»
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №129 додається.
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 3  Про внесення змін до Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами)
Сташок Ігор Георгійович, начальник управління ЖКГ та КВ міської ради
Зачитав проєкт рішення, та запропонував внести зміни: в частині п. 2.3.3 слово «виготовлення» замінити на «коригування», у п. 2.3.5 виключити слова «з виготовленням ПКД та проведення його експертизи»; у показниках ефективності виправити середню вартість на виготовлення ПКД на проведення будівельних робіт на об’єктах вулично-дорожньої мережі всього на період дії програми з 14 944 грн. на 149 тис. 944 грн., у пункті «середня вартість одного кілометра механізованого поливання вулиць та доріг міста Хмільника» забрати одиницю виміру – «тис. грн.»
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за пропозицію Сташка І.Г., прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення зі змінами, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення, зі змінами.
Рішення №130 додається.


Головуючий закрив сесію о 14.25 годині.


Міський голова                                                     М.В. Юрчишин











М.В. Войтенко

