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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від лл  ' /ЇІ/ЬсіЛнЯ- 20 І&р. № о

м. Хмельницький

Про скликання тридцять другої позачергової 
сесії Хмельницької обласної ради 
шостого скликання

У зв’язку із зверненнями голови обласної державної адміністрації 
про необхідність розгляду та схвалення обласною радою проекту 
перспективного плану формування територій громад Хмельницької області 
і затвердження плану заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку 
області на 2015-2017 роки, зважаючи на особливу актуальність порушених 
питань, керуючись пунктом 1 частини шостої статті 55 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 15, 23 регламенту 
Хмельницької обласної ради:

1. Скликати тридцять другу позачергову сесію обласної ради шостого 
скликання з 25 травня 2015 року.

2. Запропонувати депутатам розглянути питання:

- «Про проект перспективного плану формування територій громад 
Хмельницької області»;

- «Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії регіонального 
розвитку Хмельницької області на 2015-2017 роки».

3. Провести:

25 травня 2015 року об 11 годині спільне засідання постійних комісій:
з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення; 

з питань науки, освіти, культури, молодіжної політики, спорту, туризму 
та інформаційного простору; з питань законності, регламенту, депутатської 
діяльності та місцевого самоврядування; з питань будівництва, 
житлово-комунального господарства, природокористування та екології; 
з питань власності та приватизації;



26 травня 2015 року о 10 годині спільне засідання постійних комісій 
з питань бюджету; з питань сільського господарства, продовольства 
та земельних відносин; з питань економічного розвитку, промисловості, 
підприємництва, енергетики, транспорту та зв’язку;

28 травня 2015 року о 10 годині пленарне засідання тридцять другої 
позачергової сесії обласної ради.

Місце проведення засідань -  сесійний зал Будинку рад, 
м. Хмельницький.

4. На пленарне засідання обласної ради запросити голову обласної 
державної адміністрації та його заступників, керівників структурних 
підрозділів облдержадміністрації, окремих обласних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади і установ України, представників засобів масової 
інформації.

5. Відділу з питань внутрішньої політики, адміністративно- 
територіального устрою та інформаційного забезпечення виконавчого 
апарату обласної ради (В. Ніконішин) організувати публікацію повідомлення 
про скликання тридцять другої позачергової сесії обласної ради в газеті 
«Подільські вісті» та оприлюднити на сайті Хмельницької обласної ради.

6. Затвердити кошторис витрат на проведення тридцять другої 
позачергової сесії обласної ради (додається).

І.Гончар


