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УКРАЇНА
Хмільницька міська рада Вінницької області

ПРОТОКОЛ
7 позачергової сесії Хмільницької міської ради 8 скликання 

24.02.2021 року                                                     місто Хмільник
14.00 год.
Усього депутатів: 34.
Зареєстровано на сесії: 28 депутатів (список додається).
Запрошених: 13 (список додається).

Головуючий на пленарному засіданні -
міський голова Юрчишин Микола Васильович.

Міський голова Юрчишин М.В. запропонував депутатам міської ради зареєструватись за допомогою електронної системи голосування «Віче», після чого поінформував про кількість присутніх на сесії та зазначив, що сесія є повноважною.

Враховуючи те, що позачергові сесії міської ради проводяться без виконання Державного гімну України, міський голова оголосив позачергову 7 сесію міської ради 8 скликання відкритою.

	Міський голова Юрчишин М.В. нагадав депутатам міської ради, що до 31 березня 2021 року триває щорічна кампанія декларування. До 1 квітня усім необхідно подати декларацію за 2020 рік. Необхідні роз’яснення є на сайті НАЗК.

№ п/п
Питання порядку денного
-
 Затвердження секретаріату пленарного засідання  
-
 Затвердження порядку денного пленарного засідання  
-
 Затвердження регламенту пленарного засідання  
	

Про  прийняття комунальних закладів та установ охорони здоров’я  у власність Хмільницької міської територіальної громади та затвердження їх установчих документів
Інформація: Сташка А.В., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради
	

Про внесення змін та доповнень до рішення 1 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 08.12.2020 р. №6 «Про затвердження загальної структури виконавчих органів Хмільницької міської ради та штатного розпису працівників виконавчих органів Хмільницької міської ради (у новій редакції)» (зі змінами)
Інформація: Юрчишина М.В., міського голови
	

Про внесення змін до  Програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини в Хмільницькій міській територіальній громаді на 2021-2024 роки
Інформація: Олійника О.А., в.о. начальника управління містобудування і архітектури Хмільницької міської ради
	

Про розгляд заяв громадян щодо  надання згоди на забудову орендованих земельних ділянок в м. Хмільник Вінницької області
Інформація: Олійника О.А., в.о. начальника управління містобудування і архітектури Хмільницької міської ради
	

Про затвердження звіту про виконання Березнянського сільського бюджету за  2020 рік
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління Хмільницької міської ради
	

Про затвердження звіту про виконання Великомитницького  сільського бюджету за  2020 рік
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління Хмільницької міської ради
	

Про затвердження звіту про виконання Голодьківського  сільського бюджету за  2020 рік
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління Хмільницької міської ради
	

Про затвердження звіту про виконання Кривошиївського  сільського бюджету за  2020 рік
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління Хмільницької міської ради
	

Про затвердження звіту про виконання Куманівецького сільського бюджету за  2020 рік
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління Хмільницької міської ради
	

Про затвердження звіту про виконання Лелітського сільського бюджету за  2020 рік
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління Хмільницької міської ради
	

Про затвердження звіту про виконання Лозівського  сільського бюджету за  2020 рік
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління Хмільницької міської ради
	

Про затвердження звіту про виконання Порицького  сільського бюджету за  2020 рік
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління Хмільницької міської ради
	

Про затвердження звіту про виконання Сьомаківського  сільського бюджету за  2020 рік
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління Хмільницької міської ради
	

Про затвердження звіту про виконання Широкогребельського  сільського бюджету за  2020 рік
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління Хмільницької міської ради
	

Про затвердження звіту про виконання Тесівського сільського бюджету за  2020 рік
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління Хмільницької міської ради
	

Про затвердження звіту про виконання Шевченківського  сільського бюджету за  2020 рік
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління Хмільницької міської ради
	

Про затвердження звіту про виконання Журавненського  сільського бюджету за  2020 рік
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління Хмільницької міської ради
	

Про затвердження звіту про виконання Кожухівського  сільського бюджету за  2020 рік
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління Хмільницької міської ради
	

Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 «Про бюджет  Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління Хмільницької міської ради
	

Про затвердження договору про передачу видатків у 2021 році
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління Хмільницької міської ради
	

Про внесення змін та доповнень до Програми управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки (зі змінами)
Інформація: Литвиненко І.С., в.о. начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
	

Про розгляд заяви ФОП Вознюк-Фелько А.М. щодо земельної ділянки у м. Хмільнику по вул. Івана Богуна, 2А
Інформація: Косенка О.В., в.о. начальника відділу земельних відносин міської ради
	

Про внесення змін та доповнень до Статуту Комунального закладу «Будинок культури» Хмільницької міської ради
Інформація: Буликової Н.А., начальника юридичного відділу міської

 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Затвердження секретаріату пленарного засідання
Юрчишин Микола Васильович, міський голова

Пропоную включити до складу секретаріату пленарного засідання Денисюк Л.А., депутата міської ради від Вінницької обласної організації політичної партії "За майбутнє" та Якобнюк Т.В., депутата міської ради від Вінницької обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова

 Хто за цю пропозицію, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати пропозицію
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Затвердження порядку денного пленарного засідання
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова

На розгляд сесії пропонується винести 23 питання. Вам усім вони роздані. 
Ставлю на голосування затвердження порядку денного пленарного засідання. 
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 2.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати пропозицію
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Затвердження регламенту пленарного засідання
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова

Доповідачам з питань порядку денного необхідно до 5-ти хвилин. Для виступів у обговоренні, внесення запитів, зауважень, пропозицій, пояснень - до 2 хвилин. Для поправок, запитань, повторних виступів - до 1-ї хвилини.
Ставлю на голосування затвердження регламенту пленарного засідання.  
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати пропозицію
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 1 Про  прийняття комунальних закладів та установ охорони здоров’я  у власність Хмільницької міської територіальної громади та затвердження їх установчих документів
Сташко Андрій Володимирович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради
Озвучив проєкт рішення та повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молодіжної політики та спорт і постійної комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики і отримав позитивні висновки.
Запропонував внести наступні зміни:
- у пункті 1 необхідно виправити відповідно до єдиного державного реєстру, усі слова у назвах підприємств великими буквами. А саме комунального некомерційного підприємства «Хмільницький центр первинної медико-санітарної допомоги» (ЄДРПОУ 36905591); комунального некомерційного підприємства «Хмільницька центральна районна лікарня» (ЄДРПОУ01982695); комунального некомерційного підприємства «Хмільницька районна стоматологічна поліклініка» (ЄДРПОУ  05484391) та комунального підприємства КП «Центральна Хмільницька аптека № 265» (ЄДРПОУ 38318512).
У Статуті Комунального некомерційного підприємства «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради, розділ 4, пункт 4.2 викласти в наступній редакції: «Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю Хмільницької міської територіальної громади, на праві оперативного управління», у пункті 7.1 замінити слова «районна рада» на «міська рада».
Внести зміни до Статуту Комунального некомерційного підприємства «Хмільницький центр первинної медико-санітарної допомоги» Хмільницької міської ради, а саме у Розділі 1, третій абзац пункт 1.2 викласти в наступній редакції: «Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Комунального некомерційного підприємства «Хмільницький центр первинної медико-санітарної допомоги» Хмільницької районної ради».
- у пункті 7.2. розділу 7 Статуту Комунального некомерційного підприємства  «Хмільницька  стоматологічна поліклініка» Хмільницької міської ради замінити слова «районної ради» на «міської ради», 
- у пункті 7.3.7 після слів «що є власністю» доповнити словами «Хмільницької міської територіальної громади в особі Хмільницької міської ради».
Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Центральна Хмільницька аптека № 265»: 
	у пункті 1.1. розділу 1 видалити другий абзац, 
	у пункті 1.3. замінити слова «районної» на «міської».

Кондратовець Юрій Григорович, депутат міської ради від Вінницької обласної організації політичної партії "За майбутнє"
Я пропоную доповнити проєкт рішення та його назву словом «безоплатно», щоб потім не виникало запитань згідно вимог податкового кодексу. 
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за озвучені пропозиції, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати пропозиції
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення зі змінами, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення зі змінами.
Рішення №251 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 2 Про внесення змін та доповнень до рішення 1 сесії 8 скликання Хмільницької міської ради від 08.12.2020 р. №6 «Про затвердження загальної структури виконавчих органів Хмільницької міської ради та штатного розпису працівників виконавчих органів Хмільницької міської ради (у новій редакції)» (зі змінами)
Крепкий Павло Васильович, депутат міської ради від Вінницької обласної організації політичної партії «Українська стратегія Гройсмана», секретар міської ради
Озвучив проєкт рішення та повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики та отримав позитивний висновок.
Пропоную виключити з проєкту рішення дві посади державних реєстраторів. 
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за пропозицію Крепкого П.В., прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати пропозицію
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення зі змінами, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 2, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення зі змінами.
Рішення №252 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 3 Про внесення змін до  Програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини в Хмільницькій міській територіальній громаді на 2021-2024 роки
Олійник Олександр Анатолійович, в.о. начальника управління містобудування і архітектури Хмільницької міської ради
 Озвучив проєкт рішення та повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, агропромислового комплексу, містобудування, екології та природокористування та з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики і отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 2, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №253 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 4 Про розгляд заяв громадян щодо  надання згоди на забудову орендованих земельних ділянок в м. Хмільник Вінницької області
Олійник Олександр Анатолійович, в.о. начальника управління містобудування і архітектури Хмільницької міської ради
Озвучив проєкт рішення та повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, агропромислового комплексу, містобудування, екології та природокористування та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №254 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 5 Про затвердження звіту про виконання Березнянського сільського бюджету за  2020 рік
Тищенко Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики і отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №255 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 6 Про затвердження звіту про виконання Великомитницького  сільського бюджету за  2020 рік
Тищенко Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики та отримав позитивний висновок.
Враховуючи офіційний звіт за підсумками районного бюджету пропонується замінити суму видатків загального  фонду з «5146428,94 грн.» на «5146068,94 грн».
Відповідно замінити суму видатків спеціально фонду з «818 556,28 грн.» на «818196,28 грн.».
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за пропозицію Тищенко Т.П., прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати пропозицію
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення зі змінами, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення зі змінами.
Рішення №256 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 7 Про затвердження звіту про виконання Голодьківського  сільського бюджету за  2020 рік
Тищенко Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики і отримав позитивний висновок.
Аналогічно попередньому питанню, пропонується замінити  у проєкті рішення видатки на загальну суму 2259917 грн. та видатки загального фонду на 1774697,32 грн.
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за пропозицію Тищенко Т.П., прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати пропозицію
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення зі змінами, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення зі змінами.
Рішення №257 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 8 Про затвердження звіту про виконання Кривошиївського  сільського бюджету за  2020 рік
Тищенко Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №258 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 9 Про затвердження звіту про виконання Куманівецького сільського бюджету за  2020 рік
Тищенко Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №259 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 10 Про затвердження звіту про виконання Лелітського сільського бюджету за  2020 рік
Тищенко Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №260 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 11 Про затвердження звіту про виконання Лозівського  сільського бюджету за  2020 рік
Тищенко Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №261 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 12 Про затвердження звіту про виконання Порицького  сільського бюджету за  2020 рік
Тищенко Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №262 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 13 Про затвердження звіту про виконання Сьомаківського  сільського бюджету за  2020 рік
Тищенко Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №263 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 14 Про затвердження звіту про виконання Широкогребельського  сільського бюджету за  2020 рік
Тищенко Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №264 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 15 Про затвердження звіту про виконання Тесівського сільського бюджету за  2020 рік
Тищенко Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №265 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 16 Про затвердження звіту про виконання Шевченківського  сільського бюджету за  2020 рік
Тищенко Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №266 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 17 Про затвердження звіту про виконання Журавненського  сільського бюджету за  2020 рік
Тищенко Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №267 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 18 Про затвердження звіту про виконання Кожухівського  сільського бюджету за  2020 рік
Тищенко Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики та отримав позитивний висновок.
Є пропозиція змінити загальну суму податків на суму 2 868 492,21 грн. В тому числі, змінити видатки, що передбачені спеціальним фондом на суму 197468, 29 грн.
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за пропозицію Тищенко Т.П., прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати пропозицію
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення зі змінами, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення зі змінами.
Рішення №268 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 19 Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114 «Про бюджет  Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)
Тищенко Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики та отримав позитивний висновок.
Пропонуються наступні зміни до проєкту рішення:
- замінити у пункті 1.2 суму «545 000 грн.» на «544 204 грн.»;
- доповнити проєкт рішення пунктом «капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)», збільшивши суму на 98595,7 грн. по головному розпоряднику коштів: управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради.
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за пропозицію Тищенко Т.П., прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати пропозицію
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення зі змінами, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення зі змінами.
Рішення №269 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 20 Про затвердження договору про передачу видатків у 2021 році
Тищенко Тетяна Петрівна, начальник фінансового управління міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики та отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №270 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 21 Про внесення змін та доповнень до Програми управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки (зі змінами)
Литвиненко Інна Сергіївна, в. о. начальника управління ЖКГ та КВ міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії  міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики та з питань житлово – комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження і отримав позитивний висновок
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1, Не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення.
Рішення №271 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 22 Про розгляд заяви ФОП Вознюк-Фелько А.М. щодо земельної ділянки у м. Хмільнику по вул.  Івана Богуна, 2А
Косенко О.В., в.о. начальника відділу земельних відносин міської ради
Озвучив проєкт рішення та повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин, агропромислового комплексу, містобудування, екології та природокористування та отримав позитивний висновок.
Пропонується замінити адресу реєстрації заявника у проєкті рішення з вулиці Чапаєва на вулицю Старосидориська.
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за пропозицію Косенка О.В., прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати пропозицію
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення зі змінами, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення зі змінами.
Рішення №272 додається.
 Юрчишин Микола Васильович, міський голова
СЛУХАЛИ: 23 Про внесення змін та доповнень до Статуту Комунального закладу «Будинок культури» Хмільницької міської ради
Буликова Надія Анатоліївна, начальник юридичного відділу міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданнях постійних комісій з питань житлово – комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження  та з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молодіжної політики та спорт і отримав позитивний висновок.
Пропонується вказати у пункті 3 проєкту рішення правильну назву постійної комісії, а саме «постійна комісія міської ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молодіжної політики та спорту».
Також у пункті 3 є необхідність видалити словосполучення «постійну комісію з питань планування, бюджету, економічного розвитку та підприємництва»
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за пропозиції Буликової Н.А., прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати пропозиції
Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення зі змінами, прошу голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити проєкт рішення зі змінами.
Рішення №273 додається.

Юрчишин Микола Васильович, міський голова
Насамкінець хочу повідомити, що 26 лютого 2021 року о 14.00 годині у залі засідань міської ради (2 поверх) відбудуться громадські слухання з обговорення двох питань:
- Про публічне представлення інформації про виконання бюджету Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік;
- Про публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм та показників за 2020 рік головними розпорядниками коштів міського бюджету.

Головуючий оголосив позачергову 7 сесію Хмільницької міської ради 8 скликання закритою о 14.36 годині.


Міський голова                                                     М.В. Юрчишин








М.В. Войтенко

