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УКРАЇНА
 Хмільницька міська рада Вінницької області

 ПРОТОКОЛ
позачергової 18 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання 


від 03.09.2021 р.               	 	  12:10 год.  	          	 місто Хмільник

Усього депутатів: 34.
Присутні на сесії: 29 (табель обліку відвідування депутатами Хмільницької міської ради 8 скликання пленарного засідання міської ради (додається).
Запрошених: 8 (список додається).

Головуючий на пленарному засіданні – міський голова Юрчишин Микола Васильович.

Перед початком роботи головуючий нагадав про дотримання маскового режиму під час пленарного засідання та про необхідність відключити дзвінки мобільних телефонів. Повідомив, що відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» ведеться відеотрансляція  пленарного засідання.
Головуючий запропонував депутатам міської ради зареєструватись, після чого поінформував про кількість присутніх на сесії депутатів та зазначив, що сесія є правомочною.
	Враховуючи те, що позачергові сесії міської ради проводяться без виконання Державного гімну України, головуючий оголосив позачергову 18 сесію міської ради 8 скликання відкритою.

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

Про внесення змін та доповнень до рішення 82 сесії міської ради 7 скликання від 13.10.2020 року №2857 «Про оренду комунального майна Хмільницької міської ОТГ»
Інформація: Литвиненко І.С., начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
	

Про внесення змін до Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами)
Інформація: Литвиненко І.С., начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
	

Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2023 рр., затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2726  (зі змінами)
Інформація: Литвиненко І.С., начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
	

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської  територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1693 (зі змінами)
Інформація: Литвиненко І.С., начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
	

Про внесення змін до  Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки, затвердженої 
рішенням  53 сесії  міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. № 1705 (зі змінами)
Інформація: Пачевського В.Г., начальника відділу молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту міської ради
	

Про внесення змін та доповнень до рішення 53 сесії міської ради 7 скликання №1706 від 19.10.2018 року «Про порядок  використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування заходів «Програми розвитку фізичної культури і спорту в Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки», зі змінами
Інформація: Пачевського В.Г., начальника відділу молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту міської ради
	

Про внесення змін до рішення 13 сесії міської ради 8 скликання від 11.06.2021 року №551 «Про затвердження договору про міжбюджетні  трансферти між місцевими бюджетами у 2021 році»
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління міської ради
	

Про затвердження договорів про передачу видатків у 2021 році Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління міської ради
	

Про затвердження договору про передачу видатків у 2021 році Управлінню Служби безпеки України у Вінницькій області
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління міської ради
	

Про Прогноз бюджету Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки
Інформація: Тищенко Т.П., начальника фінансового управління 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 міської ради
	

Про надання приміщення Хмільницькій районній територіальній виборчій комісії
Інформація: Крепкого П.В., секретаря міської ради

Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
Для забезпечення роботи пленарного засідання необхідно обрати робочі органи сесії.
Лічильна комісія у нас обрана.
Пропоную обрати секретаріат у складі двох осіб:
	Кондратовця Юрія Григоровича, депутата міської ради від Вінницької обласної організації політичної партії «За майбутнє».
	Якобнюк Тетяни Василівни, депутата міської ради від Вінницької обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».

Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
Ставлю на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 1
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
На розгляд сесії пропонується винести 12 планових питань. Вони вам роздані.
Якщо у когось є заяви про конфлікт інтересів, прошу піднімати руку, говорити лише з дозволу головуючого, чітко називати своє прізвище і номер питання для того, щоб це було точно зафіксовано у звукозаписі та протоколі.
Пропоную затвердити порядок денний.
Ставлю на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
Переходимо до затвердження регламенту роботи.
Для інформації з питань порядку денного   доповідачам необхідно до 5-ти хвилин.
Для виступів у обговоренні, внесення запитів, зауважень, пропозицій, пояснень – до 2 хвилин.
Для заяв, поправок, запитань, повторних виступів – до 1-ї хвилини.
Пропоную затвердити такий регламент роботи сесії.
Ставлю на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0
ВИРІШИЛИ:
Рішення прийнято.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
Переходимо до розгляду питань порядку денного.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін та доповнень до рішення 82 сесії міської ради 7 скликання від 13.10.2020 року №2857 «Про оренду комунального майна Хмільницької міської ОТГ»
Литвиненко Інна Сергіївна,
начальник управління  житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданнях постійних комісій з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики і з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження та отримав позитивні висновки.
Однак, комісіями були запропоновані певні зміни, а саме:
	Із проєкту рішення виключити пункт 1.2, доопрацювати і винести на розгляд чергової сесії.
	З пункту 1.3 виключити пункт 1.14.

Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
Хто за пропозиції постійних комісій, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0
ВИРІШИЛИ:
Пропозиції підтримати.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
Ставлю на голосування проєкт рішення зі змінами.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0
ВИРІШИЛИ:
   Затвердити проєкт рішення зі змінами.
Рішення №751 додається.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2725 (зі змінами)
Литвиненко Інна Сергіївна,
начальник управління  житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданнях постійних комісій з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики і з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження та отримав позитивні висновки.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
Ставлю на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0
ВИРІШИЛИ:
   Затвердити проєкт рішення.
Рішення №752 додається.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2023 рр., затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2726  (зі змінами)
Литвиненко Інна Сергіївна,
начальник управління  житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданнях постійних комісій з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики і з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження та отримав позитивні висновки.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
Ставлю на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0
ВИРІШИЛИ:
   Затвердити проєкт рішення.
Рішення №753 додається.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської  територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1693 (зі  змінами)
Литвиненко Інна Сергіївна,
начальник управління  житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданнях постійних комісій з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики і з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження та отримав позитивні висновки.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
Ставлю на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 1
ВИРІШИЛИ:
   Затвердити проєкт рішення.
Рішення №754 додається.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до  Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням  53 сесії  міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1705 (зі змінами)
Пачевський Віталій Григорович,
начальник відділу молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту  міської ради
Озвучив проєкт рішення та повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданнях постійних комісій з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики і з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молодіжної політики та спорту та отримав позитивні висновки.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
Ставлю на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0
ВИРІШИЛИ:
   Затвердити проєкт рішення.
Рішення №755 додається.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін та доповнень до рішення 53 сесії міської ради 7 скликання №1706 від 19.10.2018 року «Про порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування заходів «Програми розвитку фізичної культури і спорту в Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки», зі змінами
Пачевський Віталій Григорович,
начальник відділу молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту  міської ради
Озвучив проєкт рішення та повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії 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
Ставлю на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0
ВИРІШИЛИ:
   Затвердити проєкт рішення.
Рішення №756 додається.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до рішення 13 сесії міської ради 8 скликання від 11.06.2021 року №551 «Про затвердження договору про міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами 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 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
Ставлю на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 1
ВИРІШИЛИ:
   Затвердити проєкт рішення.
Рішення №757 додається.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження договорів про передачу видатків у 2021 році Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області
Тищенко Тетяна Петрівна,
начальник фінансового управління міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії 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
Ставлю на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0
ВИРІШИЛИ:
   Затвердити проєкт рішення.
Рішення №758 додається.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження договору про передачу видатків у 2021 році Управлінню Служби безпеки України у Вінницькій області
Тищенко Тетяна Петрівна,
начальник фінансового управління міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії 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
Ставлю на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0
ВИРІШИЛИ:
   Затвердити проєкт рішення.
Рішення №759 додається.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
СЛУХАЛИ: 10. Про Прогноз бюджету Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки
Тищенко Тетяна Петрівна,
начальник фінансового управління міської ради
Озвучила проєкт рішення та повідомила, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики і отримав позитивний висновок.
Хочу зазначити, що відповідно до норм Бюджетного кодексу України згідно статті 71/1 в цьому році вперше було складено прогноз бюджету територіальної громади на наступні три роки та схвалено рішення виконавчого комітету від 19 серпня 2021 року. Цей проєкт пропонується розглянути і взяти до відома на засіданні ради.
Крепкий Павло Васильович, 
секретар міської ради
Проєкт рішення був оприлюднений і схвалений рішенням виконавчого комітету, тому є пропозиція ставити проєкт на голосування, якщо ні в кого немає запитань.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
В кого будуть запитання, зауваження, пропозиції?
Ставлю на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0
ВИРІШИЛИ:
   Затвердити проєкт рішення.
Рішення №760 додається.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
СЛУХАЛИ: 11. 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 з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики і отримав позитивний висновок.
Однак, комісією було запропоновано внести певні зміни, а саме: 
Збільшити бюджетні призначення управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради на «Організацію благоустрою населених пунктів» на суму 50000,0 грн. для виконання заходу з регулювання чисельності тварин на території Хмільницької міської територіальної громади.
	Збільшити бюджетні призначення управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради на суму 50000,0 грн. на капітальний ремонт водопроводу по вул. 1 Травня (від вул. Суворова до вул. Шевченка) в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням проєктно-кошторисної документації та проведенням її експертизи).
	Зменшити бюджетні призначення управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради на суму 50000,0 грн. на капітальний ремонт частини дороги по вул. 1 Травня від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику  Вінницької області.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
Хто за пропозиції постійної комісії, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0
ВИРІШИЛИ:
Пропозиції підтримати.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
Ставлю на голосування проєкт рішення зі змінами.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0
ВИРІШИЛИ:
   Затвердити проєкт рішення зі змінами.
Рішення №761 додається.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
СЛУХАЛИ: 12. Про надання приміщення Хмільницькій районній територіальній виборчій комісії
Крепкий Павло Васильович, 
секретар міської ради
Озвучив проєкт рішення та повідомив, що проєкт рішення був розглянутий на засіданні постійної комісії з питань законності, антикорупційної політики, охорони громадського порядку, регламенту, соціального захисту населення та депутатської діяльності і отримав позитивний висновок.
Юрчишин Микола Васильович, 
міський голова
Ставлю на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голосували – 0
ВИРІШИЛИ:
   Затвердити проєкт рішення.
Рішення №762 додається.


Головуючий оголосив позачергову 18 сесію Хмільницької міської ради 
8 скликання закритою о 12:25 год.



Міський голова                                      				Микола ЮРЧИШИН 







А.В. Панасюк

