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 УКРАЇНА                                          
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА  РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ЗАКОННОСТІ,  БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ, ЛЮСТРАЦІЇ, 
РЕГЛАМЕНТУ ТА ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


       09 лютого  2018 року                                           Приміщення обласної Ради


ПРИСУТНІ:
Члени комісії:

Голова комісії: ВИГОНЮК Андрій Володимирович.
Заступник голови комісії: КОРОВ’ЯЧУК Олег Михайлович.
Секретар комісії: ВАЦАК Геннадій Анатолійович.
Члени комісії: КРИВЕШКО Сергій Сергійович, ВЛАСЮК Євген Васильович. 

Запрошені :

КОПАЧЕВСЬКИЙ Микола Анатолійович – директор Департаменту фінансів облдержадміністрації.
ІНДИК Валерій Миколайович – начальник відділу Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації.
РИЖМАНЬ Дмитро Іванович – директор Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького національного аграрного університету, депутат обласної Ради 7 скликання.
МУСІРОВСЬКИЙ Олексій Анатолійович – правозахисник, представник інтересів трудового колективу Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету.
МОХНИК Вадим Андрійович – заступник голови ВОО ВФСТ "Колос", директор ВО ДЮСШ "Колос".
ГУДОЖНИК Сергій Іванович – директор ТОВ «Технологія Обладнання Сервіс».
КІЗКА Василь Володимирович – депутат Ямпільської районної ради 7 скликання.
ЛУЦЕНКО Ігор Михайлович – директор з виробництва ТОВ «Технологія Обладнання Сервіс».
ПАЛІЙ Валерій Максимович – правозахисник, громадський діяч.
КОЗЯК Валерій Васильович – голова Вінницького обласного осередку ГО «Захист дітей війни».
Представники засобів масової інформації та громадськості.

Після обговорення запропонованих пропозицій затверджено наступний 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звернення ТОВ «Технологія Обладнання Сервіс».
Інформує: Гудожник С.І.
2. Про проекти рішень:
- «Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 509 «Про обласний бюджет а 2018 рік»;
- «Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету на 2017 рік».
Інформує: Копачевський М.А.
3. Про проект рішення «Про внесення змін та доповнень до Додатка до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина – взаємна відповідальність влади та громад», затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35» та про зміни до зазначеного проекту рішення.
Інформує: Індик В.М.
4. Про проект рішення «Про вшанування пам’яті Героїв національно-визвольних змагань»
Інформує: Вигонюк А.В.
5. Про проект рішення «Про внесення змін до Плану роботи обласної Ради 7 скликання на 2018 рік, затвердженого рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 513».
Інформує: Вигонюк А.В.
6. Про звернення ініціативних груп трудових колективів Брацлавського агроекономічного коледжу, Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету та про проект рішення «Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо припинення тиску Вінницького національного аграрного університету проти Брацлавського та Чернятинського коледжів».
Інформує: Рижмань Д.І., Мусіровський О.А.
7. Про проект рішення «Про інформацію прокурора Вінницької області щодо результатів діяльності органів прокуратури області за 2017 рік».
Інформує: Вигонюк А.В.
8. Про проект рішення «Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Кабінету Міністрів України щодо передбачення коштів у Державному бюджеті України на заходи із розвитку водного господарства». 
Інформує: Стаднік С.О.
9. Про проект рішення «Про звернення до Прем’єр Міністра України Гройсмана В.Б., Міністра соціальної політики Реви A.A., Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Зубко Г.Г., щодо ситуації, яка склалась навколо об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та викликала бурхливий резонанс щодо змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету».
Інформує: Ковальов А.Є.
10. Про звернення ОГО «Вінниччина вшановує Тараса Шевченка».
Інформує: Козяк В., Палій В.М.                                                                                                                               
11. Про звернення депутата обласної Ради 7 скликання Скрипченка В.В.
Інформує: Вигонюк А.В., Скрипченко В.В.
12. Про звернення депутата Ямпільської районної ради 7 скликання Кізки В.В.
Інформує: Кізка В.В.
13. Про звернення Міністерства оборони України  щодо внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Інформує: Вигонюк А.В.
14. Про звернення Вінницької обласної Спілки ветеранів війни в Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів) до голови обласної Ради щодо порушення клопотання перед Верховною Радою України про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України  Ліньова Олега Анатолійовича –  учасника бойових дій в Афганістані, кавалера ордена Червоної Зірки та медалі «За відвагу», члена правління Тульчинської районної Спілки ветеранів Афганістану, Журавлівського сільського голову Тульчинського району.
Інформує: Вигонюк А.В.
15. Про звернення Вінницької міськрайонної організації «Асоціація жертв Чорнобиля» до голови обласної Ради щодо порушення клопотання перед Верховною Радою України про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України  Гомілка Анатолія Петровича –  учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1-ї категорії, члена ради вищевказаної організації, активного учасника Революції гідності (до Дня пам’яті жертв Чорнобильської трагедії òà у зв’язку з 32-ми роковинами аварії на Чорнобильській АЕС).
Інформує: Вигонюк А.В.
16. Про звернення Вінницької міськрайонної організації «Асоціація жертв Чорнобиля» до голови обласної Ради щодо порушення клопотання перед Верховною Радою України про нагородження Грамотою Верховної Ради України  Твердохліб Поліни Анатоліїївни –  учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, члена ради вищевказаної організації, активного учасника Революції гідності (до Дня пам’яті жертв Чорнобильської трагедії òà у зв’язку з 32-ми роковинами аварії на Чорнобильській АЕС).
Інформує: Вигонюк А.В.
17. Про звернення Вінницької міськрайонної організації «Асоціація жертв Чорнобиля» до голови обласної Ради щодо порушення клопотання перед Верховною Радою України про нагородження Грамотою Верховної Ради України  Матюхи Бориса Григоровича –  учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1-ї категорії, члена ради вищевказаної організації (до Дня пам’яті жертв Чорнобильської трагедії òà у зв’язку з 32-ми роковинами аварії на Чорнобильській АЕС).
Інформує: Вигонюк А.В.
18. Про звернення Вінницької міськрайонної організації «Асоціація жертв Чорнобиля» до голови обласної Ради щодо порушення клопотання перед Верховною Радою України про нагородження Грамотою Верховної Ради України  Гопкіної Вікторії Миколаївни   –  постраждалої від наслідків аварії на ЧАЕС 1-ї категорії, члена вищевказаної організації, активного учасника Революції гідності (до Дня пам’яті жертв Чорнобильської трагедії òà у зв’язку з 32-ми роковинами аварії на Чорнобильській АЕС).
Інформує: Вигонюк А.В.
19. Про звернення Вінницької обласної організації ВГОІЧК «Чорнобиль-Єдність» до голови обласної Ради щодо порушення клопотання перед Верховною Радою України про нагородження Грамотою Верховної Ради України  Мартинюка Миколи Семеновича –  учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, члена вищевказаної організації (до Дня пам’яті жертв Чорнобильської трагедії òà у зв’язку з 32-ми роковинами аварії на Чорнобильській АЕС).
Інформує: Вигонюк А.В.
20. Різне.

СЛУХАЛИ 1: Інформацію Гудожника С.І. та Луценка І.М. щодо ситуації зі справою ТОВ «Технологія Обладнання Сервіс» проти Вінницької спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з легкої атлетики.

ВИСТУПИЛИ: Мохник В.А., Кривешко С.С., Власюк Є.В, Копачевський М.А.

ВИРІШИЛИ: 

        1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати пропозицію директора Департаменту фінансів облдержадміністрації Копачевського М.А. щодо створення комісії з вивчення порушеного питання на базі Департаменту та направити пакет документів по справі до Департаменту фінансів для подальшої роботи та інформування постійної комісії обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності про результати вирішення зазначеного питання.

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 4
                       «ïðîòè» - 0
                        «óòðèìàëèñü» - 0
Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî îäíîãîëîñíî.

СЛУХАЛИ 2: Інформацію Копачевського М.А. про проекти рішень:
- «Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 509 «Про обласний бюджет а 2018 рік»;
- «Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету на 2017 рік».

Обговорення зазначених проектів рішення відбулося за участі усіх членів комісії.

ВИРІШИЛИ: 

        1. Інформацію Копачевського М.А. взяти до відома.
2. Погодити проекти рішень «Про внесення змін до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 509 «Про обласний бюджет а 2018 рік», «Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету на 2017 рік» та рекомендувати голові обласної Ради внести зазначені проекти рішень на розгляд пленарного засідання сесії обласної Ради.


Ãîëîñóâàëè: «çà» - 4
                       «ïðîòè» - 0
                        «óòðèìàëèñü» - 0
Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî îäíîãîëîñíî.

СЛУХАЛИ 3: Інформацію Індика В.М. про проект рішення «Про внесення змін та доповнень до Додатка до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина – взаємна відповідальність влади та громад», затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35» та про зміни до зазначеного проекту рішення, запропоновані Департаментом цивільного захисту облдержадміністрації

ВИСТУПИЛИ: Вигонюк А.В., Кривешко С.С.

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Індика В.М. взяти до відома.
2. Погодити запропоновані Департаментом цивільного захисту облдержадміністрації зміни до проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до Додатка до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина – взаємна відповідальність влади та громад», затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35» за умови налагодження співпраці Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України з депутатський корпусом Вінницької обласної Ради 7 скликання (проведення відкритих зустрічей).
3. Погодити проект рішення «Про внесення змін та доповнень до Додатка до Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина – взаємна відповідальність влади та громад», затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 35» та рекомендувати голові обласної Ради внести зазначений проект рішення на розгляд пленарного засідання сесії обласної Ради.

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 4
                       «ïðîòè» - 0
                        «óòðèìàëèñü» - 0
Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî îäíîãîëîñíî.

СЛУХАЛИ 4: інформацію Вигонюка А.В. про проект рішення «Про вшанування пам’яті Героїв національно-визвольних змагань».

ВИСТУПИЛИ: Власюк Є.В.

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Вигонюка А.В. взяти до відома.
2. Погодити проект рішення «Про вшанування пам’яті Героїв національно-визвольних змагань» та рекомендувати голові обласної Ради внести зазначений проект рішення на розгляд пленарного засідання сесії обласної Ради.

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 4
                       «ïðîòè» - 0 
                        «óòðèìàëèñü» - 0 
 Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî îäíîãîëîñíî.

СЛУХАЛИ 5: інформацію Вигонюка А.В. про проект рішення депутата обласної Ради 7 скликання Мазура Г.Ф. «Про внесення змін до Плану роботи обласної Ради 7 скликання на 2018 рік, затвердженого рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 513».

ВИСТУПИЛИ: Власюк Є.В., Кривешко С.С.

ВИРІШИЛИ: 

Рішення з зазначеного питання комісією не прийнято, а саме:

1. Пропозиція Власюка Є.В. щодо не погодження проекту рішення «Про внесення змін до Плану роботи обласної Ради 7 скликання на 2018 рік, затвердженого рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 513» не набрала достатньої кількості голосів.

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 2
                       «ïðîòè» - 0 
                        «óòðèìàëèñü» - 2 
 Ð³øåííÿ íå ïðèéíÿòî.

2. Пропозиція Вигонюка А.В. щодо взяття інформації з цього питання до відома не набрала достатньої кількості голосів.

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 2
                       «ïðîòè» - 0 
                        «óòðèìàëèñü» - 2 
 Ð³øåííÿ íå ïðèéíÿòî.

СЛУХАЛИ 6: Інформацію Рижмання Д.І. та Мусіровського О.А. щодо ситуації, яка склалася навколо проблеми виходу Брацлавського агроекономічного коледжу та Чернятинського коледжу з Вінницького національного аграрного університету цілісними майновими комплексами та створення окремих юридичних осіб, інформацію Рижманя Д.І. про проект рішення «Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо припинення тиску Вінницького національного аграрного університету проти Брацлавського та Чернятинського коледжів».


ВИСТУПИЛИ: Кривешко С.С., Власюк Є.В, 

ВИРІШИЛИ: 

        1. Інформацію взяти до відома.
2. Погодити проект рішення «Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо припинення тиску Вінницького національного аграрного університету проти Брацлавського та Чернятинського коледжів» та рекомендувати голові обласної Ради внести зазначений проект рішення на розгляд пленарного засідання сесії обласної Ради.

Голосували: «за» - 4
                       «ïðîòè» - 0
                        «óòðèìàëèñü» - 0
Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî îäíîãîëîñíî.

СЛУХАЛИ 7: інформацію Вигонюка А.В. про проект рішення «Про інформацію прокурора Вінницької області щодо результатів діяльності органів прокуратури області за 2017 рік».

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Вигонюка А.В. взяти до відома.
2. Погодити проект рішення «Про інформацію прокурора Вінницької області щодо результатів діяльності органів прокуратури області за 2017 рік» та рекомендувати голові обласної Ради внести зазначений проект рішення на розгляд пленарного засідання сесії обласної Ради.

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 4
                       «ïðîòè» - 0 
                        «óòðèìàëèñü» - 0 
 Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî îäíîãîëîñíî.

СЛУХАЛИ 8: інформацію Вигонюка А.В. про проект рішення депутата обласної Ради 7 скликання Стадніка С.О. «Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Кабінету Міністрів України щодо передбачення коштів у Державному бюджеті України на заходи із розвитку водного господарства». 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома.

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 4
                       «ïðîòè» - 0 
                        «óòðèìàëèñü» - 0 
 Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî îäíîãîëîñíî.

СЛУХАЛИ 9: інформацію Вигонюка А.В. про проект рішення депутата обласної Ради 7 скликання Ковальова А.Є. «Про звернення до Прем’єр Міністра України Гройсмана В.Б., Міністра соціальної політики Реви A.A., Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Зубко Г.Г., щодо ситуації, яка склалась навколо об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та викликала бурхливий резонанс щодо змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету». 

Рішення з зазначеного питання комісією не прийнято, а саме:

1. Пропозиція Власюка Є.В. щодо погодження проекту рішення «Про звернення до Прем’єр Міністра України Гройсмана В.Б., Міністра соціальної політики Реви A.A., Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Зубко Г.Г., щодо ситуації, яка склалась навколо об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та викликала бурхливий резонанс щодо змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» не набрала достатньої кількості голосів.

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 2
                       «ïðîòè» - 0 
                        «óòðèìàëèñü» - 2 
 Ð³øåííÿ íå ïðèéíÿòî.

2. Пропозиція Вигонюка А.В. щодо взяття інформації з цього питання до відома не набрала достатньої кількості голосів.

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 2
                       «ïðîòè» - 2 
                        «óòðèìàëèñü» - 0 
 Ð³øåííÿ íå ïðèéíÿòî.

СЛУХАЛИ 10: Інформацію Козяка В.В. та Палія В.В. щодо ситуації, яка склалася навколо пам’ятника (народного погруддя) Тарасу Шевченку у місті Вінниці.

ВИСТУПИЛИ: Кривешко С.С., Власюк Є.В, Коров’ячук О.М., Гандурський П.П.

ВИРІШИЛИ: 

        1. Інформацію взяти до відома.
2. Звернутися до виконавчого комітету Вінницької міської ради щодо призупинення робіт по встановленню пам’ятника Небесній Сотні на однойменній площі у місті Вінниці у зв’язку із загостренням ситуації навколо цього питання.
Доручити члену постійної комісії обласної Ради Коров’ячуку О.М. підготувати відповідний текст звернення.
3. Звернутися до правоохоронних органів (Національної поліції, прокуратури та СБУ у Вінницькій області) щодо встановлення осіб, причетних до демонтажу пам’ятника (народного погруддя) Тарасу Шевченку у місті Вінниці з Майдану Небесної Сотні та забезпечити незагострення ситуації зі вже повторно встановленим погруддям Тарасу Шевченку на тій же площі.

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 4
                       «ïðîòè» - 0
                        «óòðèìàëèñü» - 0
Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî îäíîãîëîñíî.

СЛУХАЛИ 11: Інформацію Вигонюка А.В. про звернення депутата обласної Ради 7 скликання Скрипченка В.В. щодо ситуації навколо проекту будівництва сміттєпереробного заводу у с. Людавка Жмеринського району Вінницької області.


ВИРІШИЛИ: 

Інформацію взяти до відома.
	Звернутися до голови обласної Ради щодо його обов’язку розглядати, читати та відповідати на депутатські звернення. 

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 4
                       «ïðîòè» - 0
                        «óòðèìàëèñü» - 0
Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî îäíîãîëîñíî.

СЛУХАЛИ 12: Інформацію депутата Ямпільської районної ради 7 скликання Кізки В.В. щодо організації роботи Ямпільської районної Ради та депутатської діяльності депутатів зазначеної ради, і ситуації, що склалася навколо його кандидатури.

ВИСТУПИЛИ: Власюк Є.В., Кривешко С.С.

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати депутату Ямпільської районної ради 7 скликання Кізкі В.В. звернутися до правоохоронних органів за захистом своїх прав.
	Звернутися до Департаменту цивільного захисту у сприянні щодо підготовки необхідних документів для нагородження Кізки В.В. Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної Ради.

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 4
                       «ïðîòè» - 0
                        «óòðèìàëèñü» - 0
Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî îäíîãîëîñíî.

СЛУХАЛИ 13: Інформацію Вигонюка А.В. про звернення Міністерства оборони України  щодо внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИСТУПИЛИ: Власюк Є.В.

ВИРІШИЛИ: 

        1. Інформацію взяти до відома.

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 4
                       «ïðîòè» - 0
                        «óòðèìàëèñü» - 0
Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî îäíîãîëîñíî.

СЛУХАЛИ 14: Інформацію Вигонюка А.В. про звернення Вінницької обласної Спілки ветеранів війни в Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів) до голови обласної Ради щодо порушення клопотання перед Верховною Радою України про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України  Ліньова Олега Анатолійовича –  учасника бойових дій в Афганістані, кавалера ордена Червоної Зірки та медалі «За відвагу», члена правління Тульчинської районної Спілки ветеранів Афганістану, Журавлівського сільського голову Тульчинського району.

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію Вигонюка А.В. взяти до відома.
2. Погодити для клопотання про нагородження кандидатуру Ліньова Олега Анатолійовича –  учасника бойових дій в Афганістані, кавалера ордена Червоної Зірки та медалі «За відвагу», члена правління Тульчинської районної Спілки ветеранів Афганістану, Журавлівського сільського голову Тульчинського району Вінницької області з нагоди відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 29-ої річниці виведення військ колишнього Союзу РСР з території Республіки Афганістан.
3. Підготувати розпорядження голови обласної Ради «Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Ліньова О.А.», рекомендувати голові обласної Ради підписати це розпорядження і внести для затвердження на розгляд чергової сесії обласної Ради 7 скликання. 

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 4
                       «ïðîòè» - 0 
                        «óòðèìàëèñü» - 0 
 Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî îäíîãîëîñíî.

СЛУХАЛИ 15: Інформацію Вигонюка А.В. про звернення Вінницької міськрайонної організації «Асоціація жертв Чорнобиля» до голови обласної Ради щодо порушення клопотання перед Верховною Радою України про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України  Гомілка Анатолія Петровича –  учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1-ї категорії, члена ради вищевказаної організації, активного учасника Революції гідності (до Дня пам’яті жертв Чорнобильської трагедії òà у зв’язку з 32-ми роковинами аварії на Чорнобильській АЕС).

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію Вигонюка А.В. взяти до відома.
2. Погодити для клопотання про нагородження кандидатуру Гомілка Анатолія Петровича –  учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1-ї категорії, члена ради Вінницької міськрайонної організації «Асоціація жертв Чорнобиля», активного учасника Революції гідності, за вірність присязі, мужність, героїзм, виявлені під час захисту населення від руйнівного впливу екологічної катастрофи та у зв’язку з 32-ми роковинами аварії на Чорнобильській АЕС.
3. Підготувати розпорядження голови обласної Ради «Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Гомілка А.П.», рекомендувати голові обласної Ради підписати це розпорядження і внести для затвердження на розгляд чергової сесії обласної Ради 7 скликання. 

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 4
                       «ïðîòè» - 0 
                        «óòðèìàëèñü» - 0 
 Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî îäíîãîëîñíî.

СЛУХАЛИ 16: Інформацію Вигонюка А.В. про звернення Вінницької міськрайонної організації «Асоціація жертв Чорнобиля» до голови обласної Ради щодо порушення клопотання перед Верховною Радою України про нагородження Грамотою Верховної Ради України  Твердохліб Поліни Анатоліїївни –  учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, члена ради вищевказаної організації, активного учасника Революції гідності (до Дня пам’яті жертв Чорнобильської трагедії òà у зв’язку з 32-ми роковинами аварії на Чорнобильській АЕС).

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію Вигонюка А.В. взяти до відома.
2. Погодити для клопотання про нагородження кандидатуру Твердохліб Поліни Анатоліїївни –  учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, члена ради Вінницької міськрайонної організації «Асоціація жертв Чорнобиля», активного учасника Революції гідності, за вірність присязі, мужність, героїзм, виявлені під час захисту населення від руйнівного впливу екологічної катастрофи та у зв’язку з 32-ми роковинами аварії на Чорнобильській АЕС.
3. Підготувати розпорядження голови обласної Ради «Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України Твердохліб П.А.», рекомендувати голові обласної Ради підписати це розпорядження і внести для затвердження на розгляд чергової сесії обласної Ради 7 скликання. 

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 4
                       «ïðîòè» - 0 
                        «óòðèìàëèñü» - 0 
 Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî îäíîãîëîñíî.

СЛУХАЛИ 17: Інформацію Вигонюка А.В. про звернення Вінницької міськрайонної організації «Асоціація жертв Чорнобиля» до голови обласної Ради щодо порушення клопотання перед Верховною Радою України про нагородження Грамотою Верховної Ради України  Матюхи Бориса Григоровича –  учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1-ї категорії, члена ради вищевказаної організації (до Дня пам’яті жертв Чорнобильської трагедії òà у зв’язку з 32-ми роковинами аварії на Чорнобильській АЕС).

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію Вигонюка А.В. взяти до відома.
2. Погодити для клопотання про нагородження кандидатуру Матюхи Бориса Григоровича –  учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1-ї категорії, члена ради Вінницької міськрайонної організації «Асоціація жертв Чорнобиля», за вірність присязі, мужність, героїзм, виявлені під час захисту населення від руйнівного впливу екологічної катастрофи та у зв’язку з 32-ми роковинами аварії на Чорнобильській АЕС.
3. Підготувати розпорядження голови обласної Ради «Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України Матюхи Б.Г.», рекомендувати голові обласної Ради підписати це розпорядження і внести для затвердження на розгляд чергової сесії обласної Ради 7 скликання. 

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 4
                       «ïðîòè» - 0 
                        «óòðèìàëèñü» - 0 
 Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî îäíîãîëîñíî.

СЛУХАЛИ 18: Інформацію Вигонюка А.В. про звернення Вінницької міськрайонної організації «Асоціація жертв Чорнобиля» до голови обласної Ради щодо порушення клопотання перед Верховною Радою України про нагородження Грамотою Верховної Ради України  Гопкіної Вікторії Миколаївни   –  постраждалої від наслідків аварії на ЧАЕС 1-ї категорії, члена вищевказаної організації, активного учасника Революції гідності (до Дня пам’яті жертв Чорнобильської трагедії òà у зв’язку з 32-ми роковинами аварії на Чорнобильській АЕС).

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію Вигонюка А.В. взяти до відома.
2. Не погоджувати для клопотання про нагородження кандидатуру Гопкіної Вікторії Миколаївни, у зв’язку з тим, що вона являється не ліквідатором, а постраждалою від наслідків аварії на ЧАЕС.

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 4
                       «ïðîòè» - 0 
                        «óòðèìàëèñü» - 0 
 Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî îäíîãîëîñíî.
СЛУХАЛИ 19: Інформацію Вигонюка А.В. про звернення Вінницької обласної організації ВГОІЧК «Чорнобиль-Єдність» до голови обласної Ради щодо порушення клопотання перед Верховною Радою України про нагородження Грамотою Верховної Ради України  Мартинюка Миколи Семеновича –  учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, члена вищевказаної організації (до Дня пам’яті жертв Чорнобильської трагедії òà у зв’язку з 32-ми роковинами аварії на Чорнобильській АЕС).

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію Вигонюка А.В. взяти до відома.
2. Погодити для клопотання про нагородження кандидатуру Мартинюка Миколи Семеновича –  учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, члена Вінницької обласної організації ВГОІЧК «Чорнобиль-Єдність», за вірність присязі, мужність, героїзм, виявлені під час захисту населення від руйнівного впливу екологічної катастрофи та у зв’язку з 32-ми роковинами аварії на Чорнобильській АЕС.
3. Підготувати розпорядження голови обласної Ради «Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України Мартинюка М.С.», рекомендувати голові обласної Ради підписати це розпорядження і внести для затвердження на розгляд чергової сесії обласної Ради 7 скликання. 

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 4
                       «ïðîòè» - 0 
                        «óòðèìàëèñü» - 0 
 Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî îäíîãîëîñíî.

Щодо переголосування 8 питання порядку денного, а саме: «Про проект рішення «Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Кабінету Міністрів України щодо передбачення коштів у Державному бюджеті України на заходи із розвитку водного господарства» вніс пропозицію член постійної комісії Власюк Є.В. 

Рішення з зазначеного питання комісією не прийнято, а саме:

1. Пропозиція Власюка Є.В. щодо погодження проекту рішення «Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Кабінету Міністрів України щодо передбачення коштів у Державному бюджеті України на заходи із розвитку водного господарства» не набрала достатньої кількості голосів.

Ãîëîñóâàëè: «çà» - 2
                       «ïðîòè» - 0 
                        «óòðèìàëèñü» - 2 
 Ð³øåííÿ íå ïðèéíÿòî.

Ãîëîâà ïîñò³éíî¿  êîì³ñ³¿                                                         À. Âèãîíþê

Çàñòóïíèê ãîëîâè ïîñò³éíî¿ 
êîì³ñ³¿                                                                                        Î. Êîðîâ’ÿ÷óê          

