
ДЕПУТАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ЯЦКОВ БОРИС ОЛЕКСАДРОВИЧ
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+Я Об РІС /А №______ На № від.

Голові Хмельницької 
обласної ради 
М.Загородному

Шановний Михайле Васильовичу!

Прошу винести на засідання сесії Хмельницької обласної ради питання 
«Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха 
Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православної церкви в 
Україні».

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

З повагою
депутат обласної ради Б.Яцков

Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К А  
О Б Л А С Н А  Р А Д А

2 9 ТРА 2018

вхт-Ш



ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від____________ 2018 року №
м. Хмельницький

Про підтримку звернення Президента 
України до Вселенського Патріарха 
Варфоломія щодо надання Томосу про 
автокефалію Православної церкви в Україні

Розглянувши звернення депутата обласної ради Яцкова Бориса 
Олександровича, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати звернення Президента України до Вселенського 
Патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православної 
церкви в Україні (додається).

2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті Хмельницької обласної 
ради.

Голова ради М.Загородний



Додаток
до рішення

сесії
обласної ради 
від__________№

Про підтримку депутатами Хмельницької обласної ради 
звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія 
щодо надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні

Депутати Хмельницької обласної ради підтримують звернення 
Президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха 
Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православної церкви в 
Україні від 17 квітня 2018 року.

Слід зазначити, що рішення Константинопольської Матері - Церкви 
про надання автокефалії Православній Церкві в Україні буде актом глибокої 
історичної справедливості, оскільки саме з Константинополя Україна 
прийняла хрещення.

Воно буде сприяти міжконфесійному і церковно-державному діалогу в 
Україні на засадах релігійної свободи та міжконфесійному миру, стане 
важливим кроком для забезпечення прав, свобод та релігійних потреб 
громадян.

Створення автокефальної Православної Церкви в Україні зміцнить 
єдність українського суспільства, усуне можливість деструктивного 
втручання зовнішніх сил у політичні та соціальні процеси в Україні.

Тому, закликаємо всі органи центральної та місцевої влади, а також 
місцевого самоврядування всебічно сприяти створенню української 
автокефальної Православної Церкви заради миру і єдності, свободи та 
процвітання Української держави.

Схвалено 

на пленарному засіданні

_____сесії Хмельницької

обласної ради 

_________2018 року



У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Ю Р И Д И Ч Н И Й  В ІД Д ІЛ

виконавчого апарату обласної ради

29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, Будинок рад, тел. 79-24-69

Н а№  1368/дз-ор Керуючому справами
від 29 травня 2018 року виконавчого апарату ради

Поліщук В.М.

Юридичним відділом у межах компетенції розглянуто лист депутата 
обласної ради Б. Яцкова щодо винесення на засідання сесії ради питання «Про 
підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха 
Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православної церкви в 
Україні».

Повідомляємо, що при розгляді порушеного питання необхідно зважати 
на вимоги регламенту обласної ради, затвердженого рішенням ради від 22 
грудня 2015 року № 5-2/2015, та Закону України «Про доступ до публічної 
інформації».

Так, п. 28 регламенту обласної ради визначено, що пропозиції щодо 
питань на розгляд сесії ради повинні містити: супровідний лист та аркуш 
погодження; проект рішення ради з додатками, завізованими відповідною 
посадовою особою, у друкованому та електронному вигляді; пояснювальну 
записку по суті питання і інші необхідні документи; інформацію про 
доповідачів і співдоповідачів; перелік суб’єктів, яким необхідно надіслати 
рішення. Ці матеріали подаються до виконавчого апарату ради не пізніше, як 
за 30 днів до початку роботи сесії ради (першого засідання її постійних 
комісій), крім випадків, передбачених частиною другою статті 23 регламенту 
Хмельницької обласної ради.

Окрім того, при включенні досліджуваного питання в порядок 
дев’ятнадцятої сесії ради будуть не дотримані вимоги ст. 15 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», а саме: проекти нормативно-правових 
актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними 
розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш, як за 20 робочих днів до 
дати їх розгляду з метою прийняття.

Також, при розгляді порушеного питання необхідно зважати на вимоги 
ст. 35 Конституції України.

Начальник юридичного відділу
Р  Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К А

О Б Л А С Н А  Р А Д А
З 1 ТРА 2018

В Х . І Р


