УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
першої сесії (перше пленарне засідання)
від 26.11.2015 р.

м.Хмельницький

Всього депутатів: 42
Присутні на сесії: 42 (список додається)
Запрошених: 36 (список додається)
Відкриває сесію голова Хмельницької міської виборчої комісії В.Квасницький
СЛУХАЛИ:
Квасницького В.В. –
голову Хмельницького
міської
виборчої
комісії

Керуючись частиною другою статті 46 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” перша сесія міської ради
скликається міською виборчою комісією Хмельницької області.
На першу сесію міської ради сьомого скликання прибуло 42
депутати. Сесія вважається повноважною. Першу сесію міської
ради сьомого скликання оголошую відкритою.
На сесію запрошені народні депутати України, голова
Хмельницької
обласної
державної
адміністрації,
голова
Хмельницької обласної ради, новообрані депутати міської ради та
міський голова, секретар міської ради шостого скликання, члени
виконавчого комітету, прокурор міста, керівники міських
організацій політичних партій, від яких обрані депутати міської
ради, представники засобів масової інформації.
В роботі сесії беруть участь: Гончар Іван Ярославович – голова
обласної ради, Базан Олександр Вікторович – прокурор міста,
члени виконавчого комітету, представники міських політичних
партій, представники акредитованих засобів масової інформації.
Ознайомив з Постановою Хмельницької міської виборчої комісії
Хмельницької області №73 від 28.10.2015р. «Про встановлення
підсумків голосування та результати виборів депутатів
Хмельницької міської ради у багатомандатному виборчому окрузі в
межах сорока двох територіальних виборчих округів». Додається.
За результатами виборів, які відбулись 25 жовтня 2015 року,
депутатами Хмельницької міської ради сьомого скликання обрані:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Афійчук Руслан Васильович
Барабаш Микола Іванович
Білик Олександр Миколайович
Бірюк Лев Васильович
Болотніков Сергій Петрович
Вавринюк Юрій Сергійович
Василишин Олександр Петрович
Воронецький Словян Ількович
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Галкін Григорій Якимович
Герасимчук Леся Олександрівна
Головко Людмила Леонтіївна
Гунько Олег Віталійович
Діденко Віталій Васильович
Добжанський Ігор Миколайович
Заганяч Микола Валерійович
Золотухін Сергій Євгенович
Кветко Андрій Романович
Ковальчук Ірина Іванівна
Коліщак Віталій Вікторович
Кривак Михайло Михайлович
Мельник Галина Леонтіївна
Мельник Станіслав Геннадійович
Мельничук Ігор Олегович
Міхняк Богдан Григорович
Нагорна Тетяна Володимирівна
Паламарчук Віктор Анатолійович
Паламарчук Сергій Вікторович
Палій Дмитро Володимирович
Певнєв Олег Віталійович
Прядун Тетяна Олександрівна
Сидорук Олександр Володимирович
Скочеляс Олександр Анатолійович
Собко Анатолій Іванович
Собко Наталія Анатоліївна
Трач Леонід Григорович
Триняк Василь Іванович
Франко Іван Петрович
Худецький Віталій Володимирович
Ялоха Ігор Станіславович
Яницький Олег Казимирович
Ярова Анастасія Вікторівна
Ясенко Володимир Віталійович

Таким чином, до міської Ради сьомого скликання обрано 42
депутати, які представляють 6 політичних партій:
- Хмельницька міська організація Всеукраїнського об’єднання
«Свобода» – 10 чол.
- Хмельницька міська організація політичної партії «Об’єднання
«Самопоміч» - 9 чол.
- Хмельницька міська організація партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність» - 7 чол.
- Хмельницька міська організація політичної партії «За конкретні
справи» - 6 чол.
- Хмельницька міська партійна організація Всеукраїнського
об’єднання «Батьківщина» - 6 чол.
- Хмельницька міська організація політичної партії «Поруч» - 4
чол.
За професійною діяльністю депутати міської ради розподіляються:
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 приватні підприємці – 6;
 керівники підприємств – 15;
 юристи – 3;
 робітники – 1;
 працівники органів виконавчої влади, посадові особи – 2;
 працівники закладів охорони здоров’я – 3;
 працівники освіти – 3;
 студенти – 1;
 пенсіонери – 2;
 тимчасово непрацюючі - 6
За освітою:
38 депутатів мають вищу освіту, 1 депутат має професійнотехнічну освіту та 3 депутата мають середню освіту.
За віком:
 до 30 років – 6 депутатів;
 від 30 до 45 років – 20 депутатів;
 від 45 років – 16 депутатів.
Жінок в міській раді – 8, чоловіків – 34.
Були депутатами міської ради попередніх скликань – 17 чол.
Голова міської виборчої комісії В.Квасницький, заступник голови комісії В.Швед та
секретар комісії С.Жєлтухіна вручили новообраним депутатам тимчасові посвідчення та
нагрудні значки депутата міської ради.
СЛУХАЛИ:
Квасницького В.В. голову Хмельницької
міської виборчої
комісії Хмельницької
області

Ознайомив з постановою Хмельницької міської виборчої комісії
Хмельницької області №87 від 21.11.2015р. «Про результати
виборів Хмельницького міського голови». (Додається).
Визнати обраним Хмельницьким міським головою Симчишина
Олександра Сергійовича, висунутого Хмельницькою міською
організацією Всеукраїнського об’єднання «Свобода», за якого
проголосувало 41943 виборці.

Голова міської виборчої комісії В.Квасницький вручив міському голові О.Симчишину
посвідчення міського голови та офіційний символ влади: булаву.
Відповідно до статті 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
новообраний міський голова О.Симчишин склав присягу.
Головує на пленарному засіданні міський голова О.Симчишин.
Симчишин О.С. –
міський голова

Вшанування пам’яті хвилиною мовчання героїв Небесної сотні, всіх
героїв російсько – української війни.
Насамперед хочу подякувати від Вас і від себе особисто громаді
міста Хмельницького за ту довіру, яку вона виявила нам.
Хмельницька громада свій вибір зробила і обрала, на їх думку,
самих достойних представників, які будуть представляти їх
інтереси. Громада хоче змін, хоче бачити Хмельницький кращим.
Від сьогодні всі ви – носії почесного звання: депутат Хмельницької
міської ради. Хочу, щоб Ви пишалися цим званням, але розуміли,
що це не статус, не звання, а аванс нам усім, величезна
відповідальність. Кожного дня ми повинні виконувати свої
обов’язки чесно, гідно і достойно. Переконаний, що є ті принципи,
які об’єднають нас усіх. В першу чергу – це інтереси громади
понад усе, це конструктивна співпраця, це максимально активна,
щоденна робота на місто Хмельницький.
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Дозвольте мені від Вашого імені та від себе особисто подякувати
виконавчому комітету, секретарю міської ради шостого скликання
Чернилевському К.І. за їх працю на благо жителів міста
Хмельницького.
Дозвольте мені від імені новобраних депутатів та від себе особисто
подякувати міській виборчій комісії, дільничним виборчим
комісіям за організацію і проведення виборів в місті.
Першим рішенням міської ради сьомого скликання буде прийняття
до відома інформації Хмельницької міської виборчої комісії про
результати виборів депутатів міської ради, міського голови та
звільнення Чернилевського К.І. з посади секретаря міської ради. У
кожного депутата знаходиться проект рішення. Пропоную
прийняти його, як рішення міської ради. Хто за дану пропозицію,
прошу проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ рішення «Про інформацію Хмельницької міської
виборчої комісії щодо підсумків виборів міського голови, депутатів
Хмельницької міської ради, визнання їх повноважень та звільнення
Чернилевського К.І. з посади секретаря міської ради» (рішення
додається на 1 аркуші).
Гончар І.Я. – голова
обласної ради

Привітав міського голову та депутатів міської ради, зачитавши
вітальну адресу від голови Верховної Ради України В.Гройсмана
(додається).

Симчишин О.С. –
міський голова

Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» до прийняття нового Регламенту, міська рада у своїй
діяльності керується Регламентом, прийнятим попереднім
скликанням. Усім депутатам роздано Регламент міської ради
шостого скликання, відповідно до якого буде проходити розгляд
питань порядку денного першої сесії.
Порядок денний розданий усім депутатам. Є пропозиція прийняти
його за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
Симчишин О.С. –
міський голова

Які будуть зміни, доповнення до порядку денного? (Немає). Є
пропозиція затвердити порядок денний першого пленарного
засідання.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Порядок денний затверджено.

№
Питання порядку денного
п/п
1. Про інформацію Хмельницької міської виборчої комісії щодо підсумків виборів
міського голови, депутатів Хмельницької міської ради, визнання їх повноважень та
звільнення Чернилевського К.І. з посади секретаря міської ради
2. Про утворення лічильної комісії Хмельницької міської ради сьомого скликання
3. Про утворення секретаріату Хмельницької міської ради сьомого скликання
4. Про утворення робочої групи з розробки Регламенту міської ради та Положення про
постійні комісії міської ради сьомого скликання
Симчишин О.С. міський голова

Наступне питання:
«Про утворення лічильної комісії Хмельницької міської ради
сьомого скликання».
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23 листопада відбулось засідання робочої групи з підготовки першого
пленарного засідання першої сесії за участю новообраних депутатів –
представників від політичних партій, які пройшли до міської ради.
Пропозиції щодо кількісного та персонального складу лічильної комісії
викладені в проекті рішення, який розданий усім депутатам. Є
пропозиція прийняти його за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
Симчишин О.С. – Які будуть зміни, доповнення до проекту рішення? (Немає). Ставлю на
міський голова
голосування проект рішення для прийняття в цілому, як рішення міської
ради.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ рішення «Про утворення лічильної комісії Хмельницької
міської ради сьомого скликання» (рішення додається на 1 аркуші).
Симчишин О.С.–
міський голова

Наступне питання:
«Про утворення секретаріату Хмельницької міської ради сьомого
скликання».
Проект рішення щодо кількісного і персонального складу секретаріату
погоджений робочою групою. Є пропозиція прийняти даний проект
рішення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
Симчишин О.С. – Які будуть зміни, доповнення до проекту рішення? (Немає). Ставлю на
міський голова
голосування проект рішення для прийняття в цілому, як рішення міської
ради.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ рішення «Про утворення секретаріату Хмельницької
міської ради сьомого скликання» (рішення додається на 1 аркуші).
Симчишин О.С. – Наступне питання:
міський голова
«Про утворення робочої групи з розробки Регламенту міської ради
сьомого скликання та Положення про постійні комісії міської ради».
Пропозиції щодо кількісного та персонального складу робочої комісії з
розробки проекту Регламенту та Положення про постійні комісії міської
ради викладені в проекті рішення, який розданий Вам на руки. Є
пропозиція прийняти його за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
Симчишин О.С.– Які будуть зміни, доповнення до проекту рішення? (Немає). Ставлю на
міський голова
голосування проект рішення для прийняття в цілому, як рішення міської
ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ЗА – 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
ПРИЙНЯТИ рішення «Про утворення робочої групи з розробки
Регламенту міської ради сьомого скликання та Положення про постійні
комісії міської ради» (рішення додається на 1 аркуші).

Симчишин О.С. – Усі питання порядку денного першого пленарного засідання першої
міський голова
сесії міської ради сьомого скликання розглянуті. Друге пленарне
засідання першої сесії відбудеться на наступному тижні.
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ПРОТОКОЛ
першої сесії (друге пленарне засідання)
від 04.12.2015 р.

м.Хмельницький

Всього депутатів: 42
Присутні на сесії: 42 (список додається)
Запрошених: 23(список додається)
Симчишин О.С. – Зареєструвалось 42 депутати. Сесія є повноважною. Друге пленарне
міський голова
засідання першої сесії оголошую відкритою. На сесію запрошені голова
обласної ради, народні депутати, депутати обласної ради, представники
засобів масової інформації. В роботі сесії беруть участь: Базан
Олександр Вікторович – прокурор міста, Смаль Юрій Валентинович депутат обласної ради.
Надійшли протоколи про утворення в міській раді депутатських
фракцій:
- депутатської фракції Всеукраїнського об’єднання «Свобода», до
складу якої ввійшли 10 депутатів. Головою фракції обрано Діденка
Віталія Васильовича;
- депутатської фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність», до
складу якої ввійшли 7 депутатів. Головою депутатської фракції обрано
Галкіна Григорія Якимовича;
- депутатської фракції політичної партії «За конкретні справи», до
складу якої ввійшли 6 депутатів. Головою депутатської фракції обрано
Афійчука Руслана Васильовича;
- депутатської фракції ВО «Батьківщина», до складу якої ввійшли
6 депутатів. Головою фракції обрано Скочеляса Олександра
Анатолійовича;
- депутатської фракції «Політична партія «Поруч», до складу якої
ввійшли 4 депутати. Головою фракції обрано Добжанського Ігоря
Миколайовича;
- депутатської фракції Хмельницької міської організації політичної
партії «Об’єднання «Самопоміч», до складу якої ввійшли 9 депутатів.
Головою фракції обрано Худецького Віталія Володимировича.
Протоколи та заяви депутатів про згоду на членство у депутатських
фракціях додаються.
Які ще будуть повідомлення, заяви? (Немає).
Симчишин О.С. – На друге пленарне засідання першої сесії пропонується наступний
міський голова
порядок денний, який знаходиться у Вас на руках.
Є пропозиція прийняти його за основу. В зв’язку з тим, що ще не
виготовлені персональні електронні картки, голосування буде
проводитись в ручному режимі. Прошу лічильну комісію вести
підрахунок голосів.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
Симчишин О.С. міський голова

Які будуть зміни, доповнення до порядку денного? (Немає). Є
пропозиція затвердити порядок денний другого пленарного засідання
першої сесії. Прошу проголосувати за дану пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Порядок денний затверджено.
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№
Питання порядку денного
п/п
1. Про затвердження Регламенту Хмельницької міської ради сьомого скликання
2. Про утворення постійних комісій Хмельницької міської ради сьомого скликання
Про затвердження Положення про постійні комісії Хмельницької міської ради сьомого
3.
скликання
Про затвердження складу постійних комісій Хмельницької міської ради сьомого
4.
скликання
5. Про обрання секретаря міської ради
Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата Хмельницької
6.
міської ради
Про утворення та визначення кількісного складу виконавчого комітету Хмельницької
7.
міської ради
8. Про затвердження структури виконавчого комітету Хмельницької міської ради
9. Про звільнення Черевченко Л.П. з посади керуючої справами виконавчого комітету
Про затвердження на посадах заступників міського голови з питань діяльності
10.
виконавчих органів ради та керуючого справами виконавчого комітету
Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Хмельницької міської
11.
ради
12. Про присвоєння рангу Хмельницькому міському голові Симчишину О.С.
Про умови оплати праці міського голови, секретаря міської ради, заступників міського
13.
голови, керуючого справами виконавчого комітету
14. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року
15. Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2015 рік
Симчишин О.С. –
міський голова
СЛУХАЛИ:
Мельничука І.О.- –
голову робочої
групи з розробки
Регламенту
міської ради та
Положення про
постійні комісії
міської ради
сьомого скликання

Симчишин О.С. –
міський голова

Переходимо до розгляду питань порядку денного.
Перше питання: «Про затвердження Регламенту Хмельницької
міської ради сьомого скликання».
Про затвердження Регламенту Хмельницької міської ради сьомого
скликання.
При розробці Регламенту сьомого скликання за основу було взято
Регламент міської ради минулого скликання. Хочу відзначити, що під
час розробки Регламенту в першу чергу приділялась увага відкритості,
гласності та прозорості засідань сесій та постійних комісій міської
ради. Враховані пропозиції усіх політичних сил, представлених в
міській раді, пропозиції представників громадськості. Але хочу
зауважити, що наразі не всі пропозиції були враховані через
неможливість це технічно виконати, до прикладу: «он-лайн» трансляція
засідань сесій та комісій міської ради. Як тільки буде можливість
технічно здійснити «он-лайн» трансляцію засідань сесій та комісій
міської ради, ми до цього питання повернемося.
Була створена робоча група з розробки Регламенту міської ради
сьомого скликання, до складу якої було включено по одному
представнику від кожної політичної сили і який мав би представляти
інтереси усіх членів своєї політичної сили. Хочу також зазначити, що
запропонований сьогодні Регламент міської ради – це не остаточний
варіант, будуть виникати пропозиції, будемо вносити зміни до
Регламенту. Які будуть запитання? (Немає). Хто бажає виступити?
(Немає). Ставлю на голосування проект рішення для прийняття за
основу.
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ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
Симчишин О.С. –
міський голова

Які будуть зміни, доповнення? (Немає). Ставлю на голосування проект
рішення для прийняття в цілому як рішення міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ рішення «Про затвердження Регламенту Хмельницької
міської ради сьомого скликання» (рішення додається на 27 аркушах).
Симчишин О.С. –
міський голова
СЛУХАЛИ:
Мельничука І.О.голову робочої
групи з розробки
Регламенту
міської ради та
Положення про
постійні комісії
міської ради
сьомого скликання

Симчишин О.С. –
міський голова

Наступне питання «Про утворення постійних комісій Хмельницької
міської ради сьомого скликання»
Про утворення постійних комісій Хмельницької міської ради сьомого
скликання
Робоча група пропонує змінити назву комісії з питань соціальноекономічного розвитку, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики
та підприємництва на постійну комісію з питань соціальноекономічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.
Пропонується розширити повноваження постійної комісії з питань
регламенту, депутатської діяльності, забезпечення правопорядку та
зв’язку з військовими частинами питаннями антикорупційного
характеру. Також пропонується об’єднати дві комісії в одну, а саме:
постійну комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціального
захисту населення і постійну комісію з гуманітарних питань,
розширивши її повноваження питаннями розвитку громадянського
суспільства, свободи слова та інформації. Повноваження комісії з
питань планування, бюджету, фінансів пропонується розширити
питанням децентралізації. Комісію з питань роботи житловокомунального господарства пропонується об’єднати з постійною
комісією з питань приватизації та використання майна територіальної
громади міста. Всього пропонується шість постійних комісій.
Хто бажає виступити? (Немає). Ставлю на голосування проект рішення
для прийняття за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
Симчишин О.С. –
міський голова

Які будуть зміни, доповнення? (Немає). Ставлю на голосування проект
рішення для прийняття в цілому як рішення міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ рішення «Про утворення постійних комісій Хмельницької
міської ради сьомого скликання» (рішення додається на 1 аркуші).
Симчишин О.С. –
міський голова
СЛУХАЛИ:
Мельничука І.О.голову робочої
групи з розробки
Регламенту
міської ради та
Положення про
постійні комісії

Наступне питання «Про затвердження Положення про постійні
комісії Хмельницької міської ради сьомого скликання»
Про затвердження Положення про постійні комісії Хмельницької
міської ради сьомого скликання.
Робота постійних комісій стає більш відкритою, прозорою.
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міської ради
сьомого скликання
Симчишин О.С. –
міський голова

Хто бажає виступити? (Немає). Ставлю на голосування проект рішення
для прийняття за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
Симчишин О.С. –
міський голова

Які будуть зміни, доповнення? (Немає). Ставлю на голосування проект
рішення для прийняття в цілому як рішення міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ рішення «Про затвердження Положення про постійні
комісії Хмельницької міської ради сьомого скликання» (рішення
додається на 10 аркушах).
Симчишин О.С. –
міський голова

Наступне питання «Про затвердження складу постійних комісій
Хмельницької міської ради сьомого скликання»
При формуванні складу постійних комісій були враховані пропозиції,
побажання всіх депутатів та депутатських фракцій. Всі депутатські
фракції, представлені в міській раді, отримали посаду голови постійної
комісії. Хто бажає виступити? (Немає). Ставлю на голосування проект
рішення для прийняття за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
Симчишин О.С. –
міський голова

Які будуть зміни, доповнення? (Немає). Ставлю на голосування проект
рішення для прийняття в цілому як рішення міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ рішення «Про затвердження складу постійних комісій
Хмельницької міської ради сьомого скликання» (рішення додається на
4 аркушах).
Симчишин О.С. –
міський голова

ВИСТУПИЛИ:
Кривак М.М. –
депутат міської
ради, обраний по
багатомандатному
виборчому окрузі

Наступне питання «Про обрання секретаря міської ради»
Після попереднього обговорення кандидатури зі всіма фракціями
міської ради, пропоную на посаду секретаря міської ради Кривака
Михайла Михайловича - депутата, обраного по багатомандатному
виборчому окрузі від міської партійної організації Всеукраїнського
об’єднання “Батьківщина” Хмельницької області. Біографічна довідка
роздана усім депутатам. Є пропозиція провести обговорення
кандидатури безпосередньо у залі. Немає заперечень? (Немає).
Відповідно до Регламенту міської ради запрошую до виступу Кривака
М.М.
Вдячний виборцям, які мене обрали вдруге поспіль депутатом міської
ради. Я зустрічався з усіма депутатськими фракціями. Було висловлено
ряд пропозицій, побажань, зокрема: не допустити тих помилок, які
допускали попередні секретарі міської ради, а саме: надання переваги
депутатам однієї фракції. Основним завданням своєї роботи вбачаю у
консолідації усіх політичних сил, представлених у міській раді. В мене
немає заангажованості щодо політичної спрямованості того чи іншого
депутата. Головне завдання секретаря міської ради полягає в реалізації
всіх повноважень депутатів міської ради.
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Симчишин О.С. –
міський голова

Які будуть запитання? (Немає). Переходимо до обговорення
кандидатури на посаду секретаря міської ради. Хто бажає виступити?
(Немає).

Симчишин О.С. –
міський голова

Прошу лічильну комісію підготуватись до таємного голосування. В цей
час, коли лічильна комісія буде готуватись до таємного голосування –
ми продовжимо розгляд питань порядку денного.

Симчишин О.С. –
міський голова

Наступне питання «Про затвердження Положення про помічникаконсультанта депутата Хмельницької міської ради»

СЛУХАЛИ:
Мельничука І.О.Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата
голову робочої
Хмельницької міської ради
групи з розробки
Регламенту
міської ради та
Положення про
постійні комісії
міської ради
сьомого скликання
Симчишин О.С. –
міський голова

Хто бажає виступити? (Немає). Ставлю на голосування проект рішення
для прийняття за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 36, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0, НЕ ГОЛОС. - 7. Прийнято.
Симчишин О.С. –
міський голова

Які будуть зміни, доповнення?

Кветко А.Р. –
депутат міської
ради, обраний по
багатомандатному
виборчому окрузі

Пропоную більш детально в Положенні прописати права та обов’язки
помічників – консультантів депутатів міської ради, зокрема: п.3.1.5
доповнити словами: «на засіданнях постійних комісій, виконавчого
комітету і інших робочих органів міської ради».

Мельничук І.О. голову робочої
групи з розробки
Регламенту
міської ради та
Положення про
постійні комісії
міської ради
сьомого скликання

На засіданні робочої групи було доручено юридичному відділу
розробити Порядок участі громадян у пленарних засіданнях сесії
міської ради та засіданнях постійних комісіях, де буде чітко прописано,
хто має право бути присутнім на сесії міської ради та засіданнях
постійних комісій.

Симчишин О.С. –
міський голова

Які ще будуть зміни, доповнення?

Бірюк Л.В. –
депутат міської
ради, обраний по
багатомандатному
виборчому окрузі

Пропоную в п.1.2 Положення слово «лише» виключити та зазначений
пункт після слів «має» доповнити словами «що найменше».

Симчишин О.С. –

Ставлю на голосування пропозицію депутата А.Кветка
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міський голова
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 36, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0, НЕ ГОЛОС. - 7. Прийнято.
Симчишин О.С. –
міський голова

Ставлю на голосування пропозицію депутата Л.Бірюка.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 36, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0, НЕ ГОЛОС. - 7. Прийнято.
Симчишин О.С. –
міський голова

Які ще будуть зміни, доповнення? (Немає). Ставлю на голосування
проект рішення для прийняття в цілому як рішення міської ради з
прийнятими доповненнями.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 36, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0, НЕ ГОЛОС. - 7. Прийнято.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ рішення «Про затвердження Положення про помічникаконсультанта Хмельницької депутата міської ради» (рішення
додається на 5 аркушах).
Симчишин О.С. –
міський голова

Слово надається голові лічильної комісії С.Воронецькому.

СЛУХАЛИ:
Воронецького С.І.
– голову лічильної
комісії

Ознайомив з протоколом №1 організаційного засідання лічильної
комісії від 26.11.2015 р., відповідно до якого головою лічильної комісії
обрано С.Воронецького, заступником голови лічильної комісії –
В.Худецького, секретарем лічильної комісії – А.Ярову. (Додається).
Голова комісії ознайомив з протоколом №2 засідання лічильної комісії
від 04.12.2015 р., відповідно до якого затверджено зразок виборчого
бюлетеня щодо обрання секретаря міської ради та порядок проведення
таємного головування. (Додається).

Симчишин О.С. –
міський голова

Оголошується перерва на 30 хвилин для проведення таємного
голосування щодо обрання секретаря міської ради.
Після перерви

СЛУХАЛИ:
Воронецького С.І.
– голову лічильної
комісії

Ознайомив з протоколом №3 засідання лічильної комісії від
04.12.2015р. про встановлення результатів голосування щодо обрання
секретаря міської ради. (Додається).
За результатами таємного голосування вважати обраним секретарем
міської ради депутата Кривака Михайла Михайловича, обраного по
багатомандатному виборчому окрузі від міської партійної організації
Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” Хмельницької області, за
якого проголосувало 43 депутата. (Додається).

Симчишин О.С. –
міський голова

Пропоную затвердити протокол лічильної комісії. Ставлю дану
пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
Симчишин О.С. –
міський голова

Проект рішення «Про обрання секретаря міської ради» знаходиться у
Вас на руках. Пропоную прийняти його в цілому, як рішення міської
ради.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ рішення «Про обрання секретаря міської ради» (рішення
додається на 1 аркуші).
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Симчишин О.С. –
міський голова

Наступне питання «Про утворення та визначення кількісного
складу виконавчого комітету Хмельницької міської ради»
Запропоновано утворити виконавчий комітет Хмельницької міської
ради в кількості 13 осіб. Це не остаточна цифра щодо кількісного
складу виконавчого комітету. Є пропозиції від громадських
організацій, ради майдану щодо включення свого представника до
складу виконавчого комітету, тому будуть вноситись зміни до
кількісного складу виконавчого комітету. Хто бажає виступити?
(Немає). Ставлю на голосування проект рішення для прийняття за
основу.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
Симчишин О.С. –
міський голова

Які будуть зміни, доповнення? (Немає). Ставлю на голосування проект
рішення для прийняття в цілому, як рішення міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ рішення «Про утворення та визначення кількісного складу
виконавчого комітету Хмельницької міської ради» (рішення додається
на 1 аркуші).
Симчишин О.С. –
міський голова

Наступне питання «Про затвердження структури виконавчого
комітету Хмельницької міської ради»
Пропонується наступна структура виконавчого комітету:
- міський голова;
- секретар міської ради;
- заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради;
- керуючий справами виконавчого комітету;
- представники політичних партій, представлених депутатськими
фракціями у Хмельницькій міській раді.
Які будуть запитання? (Немає) Хто бажає виступити? (Немає). Ставлю
на голосування проект рішення для прийняття за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
Симчишин О.С. –
міський голова

Які будуть зміни, доповнення? (Немає). Ставлю на голосування проект
рішення для прийняття в цілому, як рішення міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ рішення «Про затвердження структури виконавчого
комітету Хмельницької міської ради» (рішення додається на 1 аркуші).
Симчишин О.С. –
міський голова

Наступне питання «Про звільнення Черевченко Л.П. з посади
керуючої справами виконавчого комітету»
Які будуть запитання? (Немає). Хто бажає виступити? (Немає). Ставлю
на голосування проект рішення для прийняття за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
Симчишин О.С. –
міський голова

Які будуть зміни, доповнення? (Немає). Ставлю на голосування проект
рішення для прийняття в цілому, як рішення міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ рішення «Про звільнення Черевченко Л.П. з посади
керуючої справами виконавчого комітету» (рішення додається на 1
аркуші).
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Симчишин О.С. –
міський голова

Наступне питання «Про затвердження на посадах заступників
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та на
посаді керуючого справами виконавчого комітету».
Попередньо було проведено обговорення в депутатських фракціях
кандидатів на посади заступників міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради та на посаді керуючого справами виконавчого
комітету. Пропоную затвердити на посади заступників міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради:
- Бондаренка Андрія Євгеновича;
- Гончарука Володимира Володимировича;
- Мельник Галину Леонтіївну;
- Нестерука Анатолія Макаровича.
На посаду керуючого справами виконавчого комітету пропоную
затвердити Сабій Юлію Сергіївну.
Біографічні довідки кандидатів роздані усім депутатам. Є пропозиція
провести одночасне обговорення кандидатур, які пропонуються до
складу виконавчого комітету. Кожна депутатська фракція подала по
одному представнику до складу виконавчого комітету. Пропоную
затвердити у складі виконавчого комітету:
- Бондаренка Андрія Євгеновича;
- Гончарука Володимира Володимировича;
- Мельник Галину Леонтіївну;
- Нестерука Анатолія Макаровича;
- Сабій Юлію Сергіївну;
- Лукашука Богдана Олеговича – кандидата від депутатської фракції
ВО «Батьківщина»;
- Мандзія Сергія Володимировича – кандидата від депутатської фракції
«Блок Петра Порошенка «Солідарність»;
- Мурзу Валерія Григоровича – кандидата від депутатської фракції
«Політична партія «Поруч»;
- Новачка Василя Пилиповича – кандидата від депутатської фракції ВО
«Свобода»;
- Ратушного Ігоря Олександровича – кандидата від депутатської
фракції політичної партії «За конкретні справи»;
- Самолюка Юрія Миколайовича - кандидата від депутатської фракції
Хмельницької міської організації політичної партії «Об’єднання
«Самопоміч».
Чи є потреба надати слово для виступів кожному з кандидатів?
(Немає). Які будуть запитання? (Немає). Прошу лічильну комісію
підготуватись до таємного голосування. Ми продовжуємо роботу
пленарного засідання.

Симчишин О.С. –
міський голова

Наступне питання «Про присвоєння
міському голові Симчишину О.С.»

СЛУХАЛИ:
Костенецького І.Л. Про
присвоєння
- завідуючого
Симчишину О.С.
відділом кадрової
роботи та з питань
служби в органах
місцевого
самоврядування

рангу

рангу

Хмельницькому

Хмельницькому

міському

голові
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Симчишин О.С. –
міський голова

Які будуть запитання? (Немає). Хто бажає виступити? (Немає). Ставлю
на голосування проект рішення для прийняття за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 36, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0, НЕ ГОЛОС. - 7. Прийнято.
Симчишин О.С. –
міський голова

Які будуть зміни, доповнення? (Немає). Ставлю на голосування проект
рішення для прийняття в цілому, як рішення міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 36, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0, НЕ ГОЛОС. - 7. Прийнято.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ рішення «Про присвоєння рангу Хмельницькому
міському голові Симчишину О.С.» (рішення додається на 1 аркуші).
Симчишин О.С. –
міський голова

Наступне питання «Про умови оплати праці міського голови,
секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого
справами виконавчого комітету»

СЛУХАЛИ:
Костенецького І.Л.- Про умови оплати праці міського голови, секретаря міської ради,
– завідуючого
заступників міського голови, керуючого справами виконавчого
відділом кадрової
комітету
роботи та з питань
служби в органах
місцевого
самоврядування
Симчишин О.С. –
міський голова

Які будуть запитання? (Немає). Хто бажає виступити? (Немає).
Ставлю на голосування проект рішення для прийняття за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 36, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0, НЕ ГОЛОС. - 7. Прийнято.
Симчишин О.С. –
міський голова

Які будуть зміни, доповнення? (Немає). Ставлю на голосування проект
рішення для прийняття в цілому як рішення міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 36, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0, НЕ ГОЛОС. - 7. Прийнято.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ рішення «Про умови оплати праці міського голови,
секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого
справами виконавчого комітету» (рішення додається на 1 аркуші).
Симчишин О.С. –
міський голова
СЛУХАЛИ:
Степанову Н.В. –
начальника
фінансового
управління

Симчишин О.С. –
міський голова

Наступне питання «Про затвердження звіту про виконання міського
бюджету за 9 місяців 2015 року»
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців
2015 року
Зокрема зазначила, що дане питання згідно Бюджетного кодексу
розглядається перед питанням «Про внесення змін та доповнень до
бюджету міста Хмельницького на 2015 рік». Не виконаний бюджет за 9
місяців з податку на нерухоме майно, збору за місця паркування
транспортних засобів, акцизному та екологічному податку. Але не
виконання бюджету не вплинуло на бюджет в цілому.
Які будуть запитання? (Немає). Хто бажає виступити? (Немає). Ставлю
на голосування проект рішення для прийняття за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 36, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0, НЕ ГОЛОС. - 7. Прийнято.
Симчишин О.С. –

Які будуть зміни, доповнення? (Немає). Ставлю на голосування проект
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міський голова

рішення для прийняття в цілому як рішення міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 36, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0, НЕ ГОЛОС. - 7. Прийнято.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ рішення «Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету за 9 місяців 2015 року» (рішення додається на 8
аркушах).
СЛУХАЛИ:
Воронецького С.І.
– голову лічильної
комісії

Ознайомив з протоколом №4 засідання лічильної комісії від
04.12.2015р., відповідно до якого затверджено зразок виборчого
бюлетеня щодо затвердження на посадах заступників міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами
виконавчого комітету і затвердження персонального складу
виконавчого комітету та порядок проведення таємного головування.
(Додається).

Симчишин О.С. –
міський голова

Оголошується перерва на 30 хвилин для проведення таємного
голосування.
Після перерви

СЛУХАЛИ:
Воронецького С.І.
– голову лічильної
комісії

Ознайомив з протоколом №5 засідання лічильної комісії від
04.12.2015р. про встановлення результатів таємного голосування щодо
затвердження на посадах заступників міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого
комітету (Додається).
За результатами таємного голосування вважати обраними:
- Бондаренка Андрія Євгеновича на посаду заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради, за якого проголосувало 41
депутат;
- Гончарука Володимира Володимировича на посаду заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, за якого
проголосувало 42 депутати;
- Мельник Галину Леонтіївну на посаду заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради, за яку проголосувало 39
депутатів;
- Нестерука Анатолія Макаровича на посаду заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради, за якого
проголосувало 40 депутатів;
- Сабій Юлію Сергіївну на посаду керуючого справами виконавчого
комітету, за яку проголосувало 39 депутатів.

Симчишин О.С. –
міський голова

Пропоную затвердити протокол №5 лічильної комісії. Ставлю на
голосування дану пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
Симчишин О.С. –
міський голова

Проект рішення «Про затвердження на посадах заступників міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого
справами виконавчого комітету» знаходиться у Вас на руках. Є
пропозиція прийняти проект рішення в цілому, як рішення міської
ради.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ рішення «Про затвердження на посадах заступників
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та
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Симчишин О.С. –
міський голова

Симчишин О.С. –
міський голова

керуючого справами виконавчого комітету» (рішення додається на 1
аркуші).
Ознайомив з протоколом №6 засідання лічильної комісії від
04.12.2015р. про встановлення результатів таємного голосування щодо
затвердження
персонального
складу
виконавчого
комітету
Хмельницької міської ради. (Додається).
За результатами таємного голосування членами виконавчого комітету
вважати обраними:
- Бондаренка Андрія Євгеновича, за якого проголосувало 42 депутати;
- Гончарука Володимира Володимировича, за якого проголосувало 42
депутати;
- Мельник Галину Леонтіївну, за яку проголосувало 41 депутат;
- Нестерука Анатолія Макаровича, за якого проголосувало 39
депутатів;
- Сабій Юлію Сергіївну, за яку проголосувало 39 депутатів;
- Лукашука Богдана Олеговича, за якого проголосувало 37 депутатів;
- Мандзія Сергія Володимировича, за якого проголосувало 36
депутатів;
- Мурзу Валерія Григоровича, за якого проголосувало 31 депутат;
- Новачка Василя Пилиповича, за якого проголосувало 42 депутата;
- Ратушного Ігоря Олександровича, за якого проголосувало 34
депутата;
- Самолюка Юрія Миколайовича, за якого проголосувало 42 депутата
Пропоную затвердити протокол №6 лічильної комісії. Ставлю на
голосування дану пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
Симчишин О.С. –
міський голова

Проект рішення «Про затвердження персонального складу виконавчого
комітету Хмельницької міської ради» знаходиться у Вас на руках. Є
пропозиція прийняти проект рішення в цілому, як рішення міської
ради.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ рішення «Про затвердження персонального складу
виконавчого комітету Хмельницької міської ради» (рішення додається
на 1 аркуші).
Симчишин О.С. – Наступне питання «Про внесення змін та доповнень до бюджету
міський голова
міста Хмельницького на 2015 рік»
В нас створені вже постійні комісії, тому можемо провести
обговорення даного питання в постійних депутатських комісіях, або
обговорити дане питання безпосередньо в залі. Є пропозиція провести
обговорення зазначеного питання безпосередньо в залі. Ставлю на
голосування дану пропозицію.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
СЛУХАЛИ:
Степанову Н.В. – Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на
начальника
2015 рік
фінансового
Зокрема зазначила, що необхідність прийняття даного рішення
управління
пов’язане тим, що такі галузі, як освіта та охорона здоров’я отримують
субвенції з державного бюджету. Ці дві субвенції були доведені до
даних галузей, але їх виявилося недостатньо для виплати заробітної
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плати в повному обсязі. Ми очікували збільшення надходження
субвенції на ці галузі, але суттєвого збільшення не було. Виник дефіцит
виплати заробітної плати по даних галузях. Ми змушені були
збільшувати призначення з міського бюджету на ці галузі, коштами
міського бюджету вирівнювати дану ситуацію. Органам місцевої
самоврядування протягом року збільшення заробітної плати взагалі не
відбувалося. Тому є дефіцит виплати заробітної плати органам
місцевого самоврядування та іншим галузям. Друге питання, яке ми
зможемо вирішити, прийнявши дане рішення – це те, що міжсесійний
період з державного бюджету надходило та продовжує надходити
велика кількість додаткових коштів, субвенцій, що обов’язково має
бути відображено в бюджеті для того, щоб забезпечити в повній мірі
реалізацію їх до кінця року.
Симчишин О.С. –
міський голова

Які будуть запитання?

Певнєв О.В. –
депутат міської
ради

Чи можемо ми збільшити видатки на управління соціального захисту
населення? Є дуже багато звернень на матеріальну допомогу.

Симчишин О.С. –
міський голова

Вже збільшено видатки на управління соціального захисту на
матеріальну допомогу в сумі 400 тисяч гривень.

Галкін Г.Я. –
депутат міської
ради

Який буде підхід до розподілу коштів на виплату матеріальної
допомоги заявникам?

Симчишин О.С. –
міський голова

Сума коштів на наступний рік буде передбачена. Ліміт коштів на
кожного депутата передбачати, вважаю, не варто. Будемо сподіватися,
що всі депутати будуть активні, будуть звертатися щодо надання
матеріальної допомоги заявникам, які, в свою чергу, звернулися до
депутатів.

Добжанський І.М.
– депутат міської
ради

Хочу довести до відома депутатів міської ради, що в обласній раді
виділяється певна сума коштів на кожного депутата. Якщо депутат не
використовує ці кошти, комісійно вирішується питання щодо передачі
коштів на інший округ.

Симчишин О.С. –
міський голова

Які ще будуть запитання? (Немає). Хто бажає виступити? (Немає).
Ставлю на голосування проект рішення для прийняття за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
Симчишин О.С. –
міський голова

Які будуть зміни, доповнення? (Немає). Ставлю на голосування проект
рішення для прийняття в цілому, як рішення міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 43, ПРОТИ – 0, УТРИМ. – 0. Прийнято.
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ рішення «Про внесення змін та доповнень до бюджету
міста Хмельницького на 2015 рік» (рішення додається на 6 аркушах).
Симчишин О.С. – Переходимо до розгляду питання «Різне»
міський голова
В кого будуть оголошення, хто бажає виступити?
Мельник Г.Л.

Хочу подякувати всім депутатам від фракції ВО «Свобода» і від себе
особисто за конструктивну, злагоджену роботу сьогодні на пленарному
засіданні сесії міської ради. Розумію, що не завжди так буде
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відбуватися, але сподіваюся, що всі депутатські фракції будуть і надалі
працювати злагоджено і конструктивно.
Симчишин О.С. – В кого ще будуть оголошення, хто бажає виступити? (Немає).
міський голова
Усі питання порядку денного розглянуті. Першу сесію міської ради
оголошую закритою.

Міський голова

О.Симчишин

ПОГОДЖЕНО:
Секретар міської ради

М.Кривак

СЕКРЕТАРІАТ:
Б.Міхняк
Г.Мельник
Г.Тріщова
Н.Власенко
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