
ПРОТОКОЛ № 11
засідання постійної комісії обласної ради з питань управління комунальною

власністю та приватизації

Дата проведення: 08.09.2021 
Час проведення: 10.00
Місце проведення: Каб.№ 203

Присутні члени комісії: Гладуняк І.В., Слюсарчук С.Б., Каденко О.О., 
Мельник Г.Л., Поворозник В.В., Бойко М.Д., Лозовий В.М., Розізнаний О.Г.

Головував на засіданні комісії: голова постійної комісії Гладуняк І.В.
Члени постійної комісії з урахуванням обговорення затвердили порядок денний 

засідання (одноголосно).

ЗАПРОШЕНЕ

ЛЕЩИШИНА 
Олена Валеріївна

- керуючий справами виконавчого апарату 
обласної ради

МОНАСТИРСЬКИЙ - начальник управління з питань спільної
Едуард Пилипович власності територіальних громад 

виконавчого апарату обласної ради

ПЕНЮШКЕВИЧ - директор Департаменту фінансів
Сергій Адамович облдержадміністрації

ЗАВРОЦЬКИЙ - директор Департаменту охорони
Олександр Іванович здоров’я облдержадміністрації

БАСЮК - заступник директора Департаменту
Дар’я Іванівна освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації

КОВАЛЬЧУК - директор Департаменту соціального
Ірина Іванівна захисту населення облдержадміністрації

МИХАЙЛОВА - директор Департаменту інформаційної
Інна Г ригорівна діяльності, культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації

ШТОЙКО - голова Державного підприємства -
Олександр Ігорович Хмельницький обласний фонд підтримки 

індивідуального житлового будівництва 
на селі



БОГДАНОВИЧ 
Г анна Вікторівна

директор Департаменту природних 
ресурсів та екології облдержадміністрації

ПОЛУДНЯК 
Андрій Олександрович

“
начальник Управління Державного 
агентства рибного господарства у 
Хмельницькій області

МАРТИНЮК 
Олександр Г ригорович

начальник відділу забезпечення 
діяльності в сфері запобігання та 
протидії корупції Хмельницької обласної 
прокуратури

ОСТАПЧУК 
Василь Володимирович

начальник управління інфраструктури 
облдержадміністрації

БРИГАДИР 
Віра Іванівна

директор Департаменту розвитку громад, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації

БЕРЕЗНЮК 
Роман В’ячеславович

командир в/ч А 3053

КОРНАЦЬКИЙ 
Дмитро Володимирович

голова Хмельницької об’єднаної спілки 
ветеранів правоохоронних органів

ЯКУБАШ
Руслан Анатолійович

начальник управління економіки 
природокористування, планування 
роботи, заповідної справи, моніторингу 
та поводження з відходами Департаменту 
природних ресурсів та екології 
облдержадміністрації

СЕМКІВ
Ростислав Романович

перший заступник начальника 
Управління-начальник відділу з питань 
громадянства, паспортизації, реєстрації 
та еміграції Державного управління 
міграційної служби України в 
Хмельницькій області

СОРОКА
Валерій Ростиславович

директор комунального підприємства 
«Аеропорт Хмельницький»

БІГУС
Валентин Леонтійович

в.о. командира бригади територіальної 
оборони



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про продовження терміну розгляду депутатських запитів.
Інформує: Матлаєва Ірина Дмитрівна -  начальник відділу

організаційного та кадрового забезпечення
виконавчого апарату обласної ради

2. Про нові депутатські запити.
Інформує: Матлаєва Ірина Дмитрівна -  начальник відділу

організаційного та кадрового забезпечення
виконавчого апарату обласної ради

- Про депутатський запит РОЗІЗНАНОГО Олександра Г ригоровича щодо 
виділення з обласного бюджету коштів на капітальний ремонт 
автомобільного моста через р. Горинь в смт Ямпіль Хмельницького 
району Хмельницької області.

- Про депутатський запит КОВАЛЬ Аліни Володимирівни щодо вжиття 
заходів, спрямованих на підтримку будівництва багатоквартирних 
житлових будинків для першочергового забезпечення житлом учасників 
бойових дій та членів їх сімей.

- Про депутатський запит ГАЛКІНА Григорія Якимовича щодо 
проведення ремонту автомобільних доріг в селі Петрашівка 
Віньковецької селищної ради.

- Про депутатський запит ГЛАДІЙ Валентини Євгенівни щодо закупівлі 
шкільних автобусів для підвезення учнів ліквідованих шкіл до опорних 
закладів освіти Новоушицької територіальної громади.

- Про депутатський запит ПАВЛИШИНОЇ Світлани Андріївни щодо 
включення до обласної програми «Питна вода Хмельниччини» на 2021 
рік об’єкта «Будівництво водонапірної ємкості по вул. Півнюка, смт 
Понінка Полонського району Хмельницької області».

- Про депутатський запит ПАВЛИШИНОЇ Світлани Андріївни щодо 
виділення з обласного бюджету коштів на закупівлю двох твердопаливних 
котлів типу «Ретра» для модернізації мереж теплопостачання у Понінківській 
селищній громаді.
- Про депутатський запит ЛАБАЗЮКА Петра Петровича щодо включення до 
обласної програми «Питна вода Хмельниччини» на 2021 рік об’єкта «Нове 
будівництво водозабірної свердловини для водопостачання с. Гусятин 
Кам’янець-Подільського (Чемеровецького) району Хмельницької області» та 
передбачення в обласному бюджеті коштів на його фінансування.
- Про депутатський запит КАРНАСЕВИЧ Галини Іванівни щодо виділення 
коштів з обласного бюджету для придбання стола операційного із 
ортопедичною приставкою для КНП «Городоцька міська багатопрофільна 
лікарня».



- Про депутатський запит Г АЯ Ігоря Віталійовича щодо виділення коштів з 
обласного бюджету для Кам’янець-Подільського медичного фахового 
коледжу на ремонт даху, аудиторій, кабінетів та оновлення пошкодженого 
майна внаслідок буревію.
- Про депутатський запит ДЕМЧИШЕНА Михайла Григоровича щодо 
виділення з обласного бюджету коштів на фінансування будівництва 
водозабору для забезпечення водопостачанням Волоського НВК 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад» Деражнянської міської ради.
- Про депутатський запит ГАЯ Ігоря Віталійовича щодо передбачення коштів 
у програмі підвищення рівня безпеки дорожнього руху Хмельницької області 
на 2021 -  2023 роки на облаштування безпечних пішохідних переходів біля 
навчальних закладів, що знаходяться поблизу автодоріг загального 
користування обласного та міжнародного значення.

- Про депутатський запит РОМАСЮКОВА Артема Євгенійовича щодо 
передбачення коштів в обласному бюджеті на 2022 рік для коригування проектно- 
кошторисної документації на добудову та укомплектування ІІІ-го пускового 
комплексу (концертної зали) Хмельницького фахового музичного коледжу ім. В. 
І. Заремби.
- Про депутатський запит КОВАЛЬ Аліни Володимирівни щодо необхідності 
розробки та затвердження програми розвитку пластового руху та відокремленого 
підрозділу молодіжної організації «Пласт -  національна скаутська організація 
України» в місті Хмельницький у Хмельницькій області «Хмельницька округа».
- Про депутатський запит БУРЛИКА Віктора Вікторовича щодо включення 
до заходів програми фінансової підтримки об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2018 -  2022 роки 
проведення капітального ремонту всіх корпусів КНП «Хмельницький обласний 
центр служби крові».
- Про депутатський запит СМАЛЯ Юрія Валентиновича щодо виділення
з обласного бюджету коштів на придбання комп’ютерного томографа для КНП 
«Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер» Хмельницької 
обласної ради.

3. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради, першого заступника 
голови обласної ради.

Інформує: Монастирський Едуард Пилипович -  начальник
управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату 
обласної ради

4. Про призначення___________________ на посаду директора комунального
некомерційного підприємства «Хмельницький обласний інформаційно- 
аналітичний центр медичної статистики» Хмельницької обласної ради.

Інформує: Монастирський Едуард Пилипович -  начальник
управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату



обласної ради

5. Про дострокове припинення контракту з директором комунального 
некомерційного підприємства «Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка» 
Романівим Миколою Михайловичем.

Інформує: Монастирський Едуард Пилипович -
начальник управління з питань спільної 
власності територіальних громад виконавчого 
апарату обласної ради

6. Про безоплатну передачу трактора Т-40 із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області у комунальну 
власність Ямпільської селищної ради Шепетівського району Хмельницької 
області.

Інформує: Монастирський Едуард Пилипович -
начальник управління з питань спільної 
власності територіальних громад виконавчого 
апарату обласної ради

7. Про безоплатну передачу майна із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Хмельницької області у комунальну власність 
Плужненської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.

Інформує: Монастирський Едуард Пилипович -  начальник
управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату 
обласної ради

8. Про безоплатну передачу майна із спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Хмельницької області у комунальну власність Дунаєвецької 
міської ради.

Інформує: Монастирський Едуард Пилипович -  начальник
управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату 
обласної ради

9. Про безоплатну передачу майна із спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Хмельницької області у комунальну власність Полонської 
об'єднаної територіальної громади в особі Полонської міської ради Шепетівського 
району Хмельницької області.

Інформує: Монастирський Едуард Пилипович -  начальник
управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату 
обласної ради



10. Про надання згоди Національній академії педагогічних наук України 
на безоплатну передачу майна (наукової друкованої літератури) з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Хмельницької області.

Інформує: Монастирський Едуард Пилипович -  начальник
управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату 
обласної ради

11. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна 
з комунальної власності Староушицької селищної ради Кам’янець-Подільського 
району Хмельницької області у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Хмельницької області.

Інформує: Монастирський Едуард Пилипович -  начальник
управління з питань спільної власності
територіальних громад виконавчого апарату 
обласної ради

12. Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги на 2021 рік.
Інформує: Монастирський Едуард Пилипович -  начальник

управління з питань спільної власності
територіальних громад виконавчого апарату 
обласної ради
Ковальчук Ірина Іванівна -  директор
Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації

13. Про Перелік об’єктів малої приватизації (окреме майно) спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, що 
підлягають приватизації у 2021-2022 роках.

Інформує: Монастирський Едуард Пилипович -  начальник
управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату 
обласної ради

14. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29 березня 2017 року 
№ 35-11/2017 «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання 
фінансових планів об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Хмельницької області» (зі змінами).

Інформує: Монастирський Едуард Пилипович -  начальник
управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату 
обласної ради



15. Про перейменування комунального некомерційного підприємств 
«Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер» Хмельницької 
обласної ради.

Інформує: Монастирський Едуард Пилипович -  начальник
управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату 
обласної ради

16. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.08.2012 року № 
41-34/2015 «Про надання згоди на безоплатну передачу об’єктів з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Хмельницької області» (зі змінами).

Інформує: Монастирський Едуард Пилипович -  начальник
управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату 
обласної ради

17. Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору 
на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області.

Інформує: Монастирський Едуард Пилипович -  начальник
управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату 
обласної ради

18. Про припинення шляхом ліквідації Берездівської спеціальної школи 
Хмельницької обласної ради.

Інформує: Монастирський Едуард Пилипович -  начальник
управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату 
обласної ради
Басюк Дар’я Іванівна -  заступник директора 
Департаменту освіти, науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації

19. Про визначення Уповноваженої особи з проведення процедур 
закупівель та спрощених закупівель.

Інформує: Радецька Людмила Борисівна -  консультант
сектору планування, закупівель і розрахунків 
відділу фінансового та бухгалтерського обліку 
виконавчого апарату обласної ради

20. Про результати діяльності органів прокуратури Хмельницької області 
у І півріччі 2021 року.



Інформує: Мартинюк Олександр Григорович - начальник
відділу забезпечення діяльності в сфері запобігання 
та протидії корупції Хмельницької обласної 
прокуратури

21. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14 грудня 2020 року 
№ 14-1/2020 «Про утворення президії Хмельницької обласної ради 
та затвердження Положення про президію».

Інформує: Матлаєва Ірина Дмитрівна -  начальник відділу
організаційного та кадрового забезпечення
виконавчого апарату обласної ради

22. Про внесення змін до програми фінансової підтримки об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області 
на 2018 -  2022 роки.

Інформує: Монастирський Едуард Пилипович -  начальник
управління з питань спільної власності
територіальних громад виконавчого апарату 
обласної ради

23. Про виконання цільової регіональної програми підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово- 
побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2012 -  2020 роки.

Інформує: Штойко Олександр Ігорович - голова Державного
підприємства -  Хмельницький обласний фонд 
підтримки індивідуального житлового будівництва 
на селі

24. Про виконання програми зайнятості населення Хмельницької області 
до 2020 року.

Інформує: Ковальчук Ірина Іванівна -  директор
Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації
Бохонська Олена Валеріївна - директор 
Департаменту економічного розвитку, курортів і 
туризму обласної державної адміністрації

25. Про виконання програми проведення обласного конкурсу мікропроектів 
сталого місцевого розвитку у Хмельницькій області на 2017 -  2020 роки.

Інформує: Левицька Людмила Петрівна -  начальник відділу з
питань бюджету та моніторингу обласних програм 
виконавчого апарату обласної ради

26. Про виконання обласної програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства на 2018 -  2020 роки.



Інформує: Михайлова Інна Григорівна - директор
Департаменту інформаційної діяльності, культури,
національностей та релігій облдержадміністрації

27. Про виконання програми охорони навколишнього природного середовища 
Хмельницької області на 2016 -  2020 роки.

Інформує: Б огданович Ганна Вікторівна - директор
Департаменту природних ресурсів та екології 
облдержадміністрації
Якубаш Руслан Анатолійович -  начальник 
управління економіки природокористування,
планування роботи, заповідної справи, моніторингу 
та поводження з відходами Департаменту 
природних ресурсів та екології
облдержадміністрації

28. Про виконання програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху 
Хмельницької області на 2018 -  2020 роки.

Інформує: Остапчук Василь Володимирович -  начальник
управління інфраструктури облдержадміністрації

29. Про виконання обласної соціальної програми підтримки сім’ї, запобігання 
та протидії домашньому насильству на період до 2020 року.

Інформує: Ковальчук Ірина Іванівна -  директор
Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації

30. Про хід виконання у 2020 році програми підвищення енергоефективності 
Хмельницької області на 2017 -  2021 роки.

Інформує: Бригадир Віра Іванівна - директор Департаменту
розвитку громад, будівництва та житлово- 
комунального господарства облдержадміністрації

31. Про хід виконання у 2020 році програми поводження з відходами у 
Хмельницькій області на 2018 -  2022 роки.

Інформує: Бригадир Віра Іванівна- директор Департаменту
розвитку громад, будівництва та житлово- 
комунального господарства облдержадміністрації

32. Про внесення змін до Програми розвитку рибного господарства Хмельницької 
області на 2018 -  2022 роки.

Інформує: Полудняк Андрій Олександрович - начальник
Управління Державного агентства рибного 
господарства у Хмельницькій області

33. Про внесення змін до обласної програми розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я Хмельницької області на 2021 рік.



Інформує: Завроцький Олександр Іванович -  директор
Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації

34. Про цільову регіональну програму підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення 
«Власний дім» на 2021 -  2030 роки.

Інформує: Штойко Олександр Ігорович - голова Державного
підприємства -  Хмельницький обласний фонд 
підтримки індивідуального житлового будівництва 
на селі

35. Про програму сприяння якісній бойовій підготовці військової частини 3053 
Національної гвардії України, яка розташована на території Хмельницької 
області, на 2021 -  2022 роки.

Інформує: Березнюк Роман В’ячеславович -  командир в/ч А
3053

36. Про обласну комплексну програму підтримки сім'ї, запобігання та протидії 
домашньому насильству на період до 2025 року.

Інформує: Ковальчук Ірина Іванівна -  директор
Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації

37. Про програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху Хмельницької 
області на 2021 -  2023 роки.

Інформує: Остапчук Василь Володимирович -  начальник
управління інфраструктури облдержадміністрації

38. Про програму збереження об’єктів культурної спадщини Хмельницької області 
на 2021 -  2025 роки.

Інформує: Михайлова Інна Григорівна - директор
Департаменту інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації

39. Про програму розвитку туризму Хмельницької області на 2021 -  2025 роки.
Інформує: Михайлова Інна Григорівна - директор

Департаменту інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації

40. Про обласну програму «Спортивний майданчик» на 2022 -  2026 роки.
Інформує: Марущин Юрій Віталійович -  заступник

керуючого справами виконавчого апарату 
обласної ради



41. Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 роки.
Інформує: Пенюшкевич Сергій Адамович -  директор

Департаменту фінансів облдержадміністрації

42. Про прогноз обласного бюджету Хмельницької області на 2022 -  2024 роки.
Інформує: Пенюшкевич Сергій Адамович -  директор

Департаменту фінансів облдержадміністрації

43. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради 
України з приводу пришвидшення розгляду та прийняття законопроекту «Про 
управління відходами» (реєстр. № 2207-1-д).

Інформує: Марущин Юрій Віталійович -  заступник
керуючого справами виконавчого апарату обласної 
ради

44. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента 
України та Верховної Ради України щодо масової дискредитації прав ветеранів і 
пенсіонерів силових відомств, пов’язаної з ігноруванням органами виконавчої 
влади норм Конституції України і законодавства України та передбачуваної ними 
процедури перерахунку пенсій.

Інформує: Корнацький Дмитро Володимирович -  голова
Хмельницької об’єднаної спілки ветеранів 
правоохоронних органів

Питання на розгляд постійної комісій:
45. Про внесення змін до Програми відновлення та розвитку комунального 
підприємства «Аеропорт Хмельницький»

Інформує: Сорока Валерій Ростиславович -  директор
комунального підприємства «Аеропорт 
Хмельницький»

46. Про виконання обласної програми «Територіальна оборона на 2017 -  
2020 роки»

Інформує: Бігус Валентин Леонтійович -  в.о. командира
бригади територіальної оборони

47. Про обласну програму здійснення Управлінням Державної міграційної служби 
України у Хмельницькій області заходів щодо взаємодії реєстрів територіальних 
громад з інформаційно-телекомунікаційними системами Державної міграційної 
служби на 2022 рік.

Інформує: Семків Ростислав Романович -  перший заступник
начальника Управління-начальник відділу з 
питань громадянства, паспортизації, реєстрації та 
еміграції Державного управління міграційної 
служби України в Хмельницькій області



48. Про внесення змін до програми фінансової підтримки функціонування Агенції 
регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки

Інформує: Савчук Катерина Анатоліївна -  директор Агенції
регіонального розвитку Хмельницької області

49. Про припинення комунального закладу позашкільної освіти «Хмельницький 
обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді» Хмельницької 
обласної ради шляхом приєднання.

Інформує: Басюк Дарія Іванівна -  заступник директора
Департаменту освіти, наук, молоді та спорту 
облдержадміністрації

50. Про звернення Хмельницького обласного управління лісового та
мисливського господарства від 08.09.2021 № 02-1037/2021 щодо включення до 
порядку денного 6 сесії обласної ради питання «Про погодження клопотань щодо 
приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на 
категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок».

Інформує: Лобода Анатолій Федорович -  начальник відділу
лісового та мисливського господарства 
Хмельницького обласного управління лісового та 
мисливського господарства;
Красов Віталій Миколайович - заступник 
начальника відділу лісового та мисливського 
господарства Хмельницького обласного управління 
лісового та мисливського господарства

51. Про звернення Хмельницького обласного управління лісового та
мисливського господарства від 08.09.2021 №02-1048/2021 щодо включення до 
порядку денного 6 сесії обласної ради трьох питань про надання у користування 
мисливських угідь

Інформує: Лобода Анатолій Федорович -  начальник відділу
лісового та мисливського господарства 
Хмельницького обласного управління лісового та 
мисливського господарства;
Красов Віталій Миколайович - заступник 
начальника відділу лісового та мисливського 
господарства Хмельницького обласного управління 
лісового та мисливського господарства

52. Різне

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про продовження терміну розгляду депутатських запитів.
СЛУХАЛИ: - Матлаєву Ірину Дмитрівну -  начальника відділу

організаційного та кадрового забезпечення 
виконавчого апарату обласної ради

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення
Одноголосно обласної ради



2. Про нові депутатські запити.
- Про депутатський запит РОЗІЗНАНОГО Олександра Григоровича щодо 
виділення з обласного бюджету коштів на капітальний ремонт автомобільного 
моста через р. Горинь в смт Ямпіль Хмельницького району Хмельницької області.
- Про депутатський запит КОВАЛЬ Аліни Володимирівни щодо вжиття 
заходів, спрямованих на підтримку будівництва багатоквартирних житлових 
будинків для першочергового забезпечення житлом учасників бойових дій та 
членів їх сімей.
- Про депутатський запит ГАЛКІНА Григорія Якимовича щодо проведення 
ремонту автомобільних доріг в селі Петрашівка Віньковецької селищної ради.

- Про депутатський запит ГЛАДІЙ Валентини Євгенівни щодо закупівлі 
шкільних автобусів для підвезення учнів ліквідованих шкіл до опорних закладів 
освіти Новоушицької територіальної громади.
- Про депутатський запит ПАВЛИШИНОЇ Світлани Андріївни щодо
включення до обласної програми «Питна вода Хмельниччини» на 2021 рік об’єкта 
«Будівництво водонапірної ємкості по вул. Півнюка, смт Понінка Полонського 
району Хмельницької області».
- Про депутатський запит ПАВЛИШИНОЇ Світлани Андріївни щодо
виділення з обласного бюджету коштів на закупівлю двох твердопаливних котлів 
типу «Ретра» для модернізації мереж теплопостачання у Понінківській селищній 
громаді.
- Про депутатський запит ЛАБАЗЮКА Петра Петровича щодо включення до 
обласної програми «Питна вода Хмельниччини» на 2021 рік об’єкта «Нове 
будівництво водозабірної свердловини для водопостачання с. Гусятин Кам’янець- 
Подільського (Чемеровецького) району Хмельницької області» та передбачення в 
обласному бюджеті коштів на його фінансування.
- Про депутатський запит КАРНАСЕВИЧ Галини Іванівни щодо виділення 
коштів з обласного бюджету для придбання стола операційного із ортопедичною 
приставкою для КНП «Городоцька міська багатопрофільна лікарня».
- Про депутатський запит ГАЯ Ігоря Віталійовича щодо виділення коштів з 
обласного бюджету для Кам’янець-Подільського медичного фахового коледжу на 
ремонт даху, аудиторій, кабінетів та оновлення пошкодженого майна внаслідок 
буревію.
- Про депутатський запит ДЕМЧИШЕНА Михайла Григоровича щодо 
виділення з обласного бюджету коштів на фінансування будівництва водозабору 
для забезпечення водопостачанням Волоського НВК «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» Деражнянської 
міської ради.
- Про депутатський запит ГАЯ Ігоря Віталійовича щодо передбачення коштів 
у програмі підвищення рівня безпеки дорожнього руху Хмельницької області на 
2021 -  2023 роки на облаштування безпечних пішохідних переходів біля



навчальних закладів, що знаходяться поблизу автодоріг загального користування 
обласного та міжнародного значення.
- Про депутатський запит РОМАСЮКОВА Артема Євгенійовича щодо 
передбачення коштів в обласному бюджеті на 2022 рік для коригування проектно- 
кошторисної документації на добудову та укомплектування ІІІ-го пускового 
комплексу (концертної зали) Хмельницького фахового музичного коледжу ім. В. 
І. Заремби.
- Про депутатський запит КОВАЛЬ Аліни Володимирівни щодо необхідності 
розробки та затвердження програми розвитку пластового руху та відокремленого 
підрозділу молодіжної організації «Пласт -  національна скаутська організація 
України» в місті Хмельницький у Хмельницькій області «Хмельницька округа».
- Про депутатський запит БУРЛИКА Віктора Вікторовича щодо включення 
до заходів програми фінансової підтримки об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2018 -  2022 роки 
проведення капітального ремонту всіх корпусів КНП «Хмельницький обласний 
центр служби крові».
- Про депутатський запит СМАЛЯ Юрія Валентиновича щодо виділення
з обласного бюджету коштів на придбання комп’ютерного томографа для КНП 
«Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер» Хмельницької 
обласної ради.

СЛУХАЛИ: - Матлаєву Ірину Дмитрівну -  начальника відділу
організаційного та кадрового забезпечення 
виконавчого апарату обласної ради

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення обласної
Одноголосно ради

3. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради, першого заступника 
голови обласної ради.
СЛУХАЛИ: - Монастирського Едуарда Пилиповича -  начальника

управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату обласної
ради

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення обласної
Одноголосно ради

4. Про призначення___________________ на посаду директора комунального
некомерційного підприємства «Хмельницький обласний інформаційно- 
аналітичний центр медичної статистики» Хмельницької обласної ради.
СЛУХАЛИ: - Монастирського Едуарда Пилиповича -  начальника

управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату обласної 
ради

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на розгляд
Одноголосно шостої сесії обласної ради



5. Про дострокове припинення контракту з директором комунального 
некомерційного підприємства «Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка» 
Романівим Миколою Михайловичем.

- Монастирського Едуарда Пилиповича -  начальника 
управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату 
обласної ради
Рекомендувати голові обласної ради зняти питання з 
порядку денного пленарного засідання шостої сесії 
обласної ради за умов надання директором 
комунального некомерційного підприємства 
«Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка» 
Романівим М.М. до 13 вересня 2021 року графіка 
погашення заборгованості по заробітній платі в 
строк до 1 грудня 2021 року.

6. Про безоплатну передачу трактора Т-40 із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області у комунальну 
власність Ямпільської селищної ради Шепетівського району Хмельницької 
області.
СЛУХАЛИ: - Монастирського Едуарда Пилиповича -  начальника

управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату обласної 
ради

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення
Одноголосно обласної ради

7. Про безоплатну передачу майна із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Хмельницької області у комунальну власність 
Плужненської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

СЛУХАЛИ: - Монастирського Едуарда Пилиповича -  начальника
управління з питань спільної власності
територіальних громад виконавчого апарату обласної 
ради

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення обласної
Одноголосно ради

8. Про безоплатну передачу майна із спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Хмельницької області у комунальну власність Дунаєвецької 
міської ради.

СЛУХАЛИ: - Монастирського Едуарда Пилиповича -  начальника
управління з питань спільної власності
територіальних громад виконавчого апарату обласної 
ради

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
Одноголосно



ВИРІШИЛИ:
Одноголосно

Підтримати запропонований проект рішення обласної 
ради

9. Про безоплатну передачу майна із спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Хмельницької області у комунальну власність Полонської 
об'єднаної територіальної громади в особі Полонської міської ради Шепетівського 
району Хмельницької області.

СЛУХАЛИ: - Монастирського Едуарда Пилиповича -  начальника
управління з питань спільної власності
територіальних громад виконавчого апарату обласної 
ради

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення обласної
Одноголосно ради

10. Про надання згоди Національній академії педагогічних наук України 
на безоплатну передачу майна (наукової друкованої літератури) з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Хмельницької області.

СЛУХАЛИ: - Монастирського Едуарда Пилиповича -  начальника
управління з питань спільної власності
територіальних громад виконавчого апарату обласної 
ради

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення обласної
Одноголосно ради

11. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна 
з комунальної власності Староушицької селищної ради Кам’янець-Подільського 
району Хмельницької області у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Хмельницької області.

СЛУХАЛИ: - Монастирського Едуарда Пилиповича -  начальника
управління з питань спільної власності
територіальних громад виконавчого апарату обласної 
ради

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення обласної
Одноголосно ради

12. Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги на 2021 рік.
СЛУХАЛИ: -

Монастирського Едуарда Пилиповича -  начальника 
управління з питань спільної власності
територіальних громад виконавчого апарату обласної

ВИРІШИЛИ: ради
Одноголосно Підтримати запропонований проект рішення обласної

ради



13. Про Перелік об’єктів малої приватизації (окреме майно) спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, що 
підлягають приватизації у 2021-2022 роках.

СЛУХАЛИ: - Монастирського Едуарда Пилиповича -  начальника
управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату обласної 
ради

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення,
Одноголосно змінивши, з метою дотримання законодавства про

охорону культурної спадщини, у пункті 4 додатку до 
рішення у графі «Спосіб приватизації» слова 
«Аукціон без умов» на Аукціон з умовами в частині 
укладення охоронного договору покупцем.

14. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29 березня 2017 року 
№ 35-11/2017 «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання 
фінансових планів об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Хмельницької області» (зі змінами).

СЛУХАЛИ: - Монастирського Едуарда Пилиповича -  начальника
управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату обласної

ВИРІШИЛИ:
Одноголосно

15. Про 
«Хмельницький 
обласної ради. 

СЛУХАЛИ:

ради
Підтримати запропонований проект рішення обласної 
ради

перейменування комунального некомерційного підприємств 
обласний протитуберкульозний диспансер» Хмельницької

- Монастирського Едуарда Пилиповича -  начальника 
управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату обласної
ради

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення обласної
Одноголосно ради

16. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.08.2012 року № 
41-34/2015 «Про надання згоди на безоплатну передачу об’єктів з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Хмельницької області» (зі змінами).

СЛУХАЛИ: - Монастирського Едуарда Пилиповича -  начальника
управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату обласної 
ради

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення обласної
Одноголосно ради



17. Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору 
на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області.

СЛУХАЛИ: - Монастирського Едуарда Пилиповича -  начальника
управління з питань спільної власності
територіальних громад виконавчого апарату обласної 
ради

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення обласної
Одноголосно ради

18. Про припинення шляхом ліквідації Берездівської спеціальної школи 
Хмельницької обласної ради.

СЛУХАЛИ: - Монастирського Едуарда Пилиповича -  начальника
управління з питань спільної власності
територіальних громад виконавчого апарату обласної 
ради
Басюк Дарію Іванівну -  заступника директора 
Департаменту освіти, науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації 

ГОЛОСУВАЛИ: Рішення не прийнято
«За» -2

19. Про визначення Уповноваженої особи з проведення процедур 
закупівель та спрощених закупівель.

СЛУХАЛИ: Радецьку Людмилу Борисівну -  консультанта
сектору планування, закупівель і розрахунків відділу
фінансового та бухгалтерського обліку виконавчого 
апарату обласної ради

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення
Одноголосно обласної ради

20. Про результати діяльності органів прокуратури Хмельницької області 
у І півріччі 2021 року.

СЛУХАЛИ: Мартинюка Олександра Григоровича - начальника
відділу забезпечення діяльності в сфері запобігання 
та протидії корупції Хмельницької обласної
прокуратури

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення
Одноголосно обласної ради

21. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14 грудня 2020 року 
№ 14-1/2020 «Про утворення президії Хмельницької обласної ради 
та затвердження Положення про президію».



СЛУХАЛИ: - Матлаєву Ірину Дмитрівну -  начальника відділу 
організаційного та кадрового забезпечення 
виконавчого апарату обласної ради

ВИРІШИЛИ:
Одноголосно

Підтримати запропонований проект рішення обласної 
ради

22. Про внесення змін до програми фінансової підтримки об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області 
на 2018 -  2022 роки.

СЛУХАЛИ: - Монастирського Едуарда Пилиповича -  начальника 
управління з питань спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату обласної

ВИРІШИЛИ:
одноголосно

ради
Підтримати запропонований проект рішення обласної 
ради

23. Про виконання цільової регіональної програми підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово- 
побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2012 -  2020 роки. 

СЛУХАЛИ: - Штойка Олександра Ігоровича -  голову Державного

ВИРІШИЛИ:
одноголосно

Каденко О.О. заявила про конфлікт 
інтересів та участі у обговоренні і 
голосуванні не приймала

підприємства -  Хмельницький обласний фонд 
підтримки індивідуального житлового будівництва 
на селі
Підтримати запропонований проект рішення обласної 
ради

24. Про виконання програми зайнятості населення Хмельницької області 
до 2020 року.

СЛУХАЛИ: - Ковальчук Ірину Іванівну -  директора Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації 
Бохонську Олену Валеріївну - директора 
Департаменту економічного розвитку, курортів і 
туризму обласної державної адміністрації

ВИРІШИЛИ:
одноголосно

Підтримати запропонований проект рішення 
обласної ради

25.Про виконання програми проведення обласного конкурсу мікропроектів 
сталого місцевого розвитку у Хмельницькій області на 2017 -  2020 роки. 

СЛУХАЛИ: - Левицьку Людмилу Петрівну -  начальника відділу з

ВИРІШИЛИ:
одноголосно

питань бюджету та моніторингу обласних програм 
виконавчого апарату обласної ради 
Підтримати запропонований проект рішення 
обласної ради



26. Про виконання обласної програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства на 2018 -  2020 роки.

СЛУХАЛИ: - Михайлову Інну Григорівну - директора 
Департаменту інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації

ВИРІШИЛИ:
одноголосно

Підтримати запропонований проект рішення обласної 
ради

27. Про виконання програми охорони навколишнього природного середовища 
Хмельницької області на 2016 -  2020 роки.

СЛУХАЛИ: - Богданович Г анну Вікторівну - директора 
Департаменту природних ресурсів та екології 
облдержадміністрації
Якубаша Руслана Анатолійовича -  начальника

ВИРІШИЛИ:
одноголосно

управління економіки природокористування, 
планування роботи, заповідної справи, моніторингу 
та поводження з відходами Департаменту природних 
ресурсів та екології облдержадміністрації 
Підтримати запропонований проект рішення 
обласної ради

28.Про виконання програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху 
Хмельницької області на 2018 -  2020 роки.

СЛУХАЛИ: - Остапчука Василя Володимировича -  начальника 
управління інфраструктури облдержадміністрації

ВИРІШИЛИ:
одноголосно

Підтримати запропонований проект рішення 
обласної ради

29. Про виконання обласної соціальної програми підтримки сім’ї, запобігання 
та протидії домашньому насильству на період до 2020 року.

СЛУХАЛИ: - Ковальчук Ірину Іванівну -  директора Департаменту

ВИРІШИЛИ:
соціального захисту населення облдержадміністрації 
Підтримати запропонований проект рішення

одноголосно обласної ради
30. Про хід виконання у 2020 році програми підвищення енергоефективності 

Хмельницької області на 2017 -  2021 роки.
СЛУХАЛИ: - Бригадир Віру Іванівну - директора Департаменту 

розвитку громад, будівництва та житлово - 
комунального господарства облдержадміністрації

ВИРІШИЛИ:
одноголосно

Підтримати запропонований проект рішення 
обласної ради



31. Про хід виконання у 2020 році програми поводження з відходами у 
Хмельницькій області на 2018 -  2022 роки.

СЛУХАЛИ: - Бригадир Віру Іванівну - директора Департаменту
розвитку громад, будівництва та житлово- 
комунального господарства облдержадміністрації 

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення
одноголосно обласної ради

32. Про внесення змін до Програми розвитку рибного господарства Хмельницької 
області на 2018 -  2022 роки.

СЛУХАЛИ: - Полудняка Андрія Олександровича - начальника
Управління Державного агентства рибного 
господарства у Хмельницькій області

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення
одноголосно обласної ради

33. Про внесення змін до обласної програми розвитку та підтримки 
комунальних закладів охорони здоров’я Хмельницької області на 2021 рік.

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:
одноголосно

Завроцького Олександра Івановича -  директора 
Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації
1. підтримати запропонований проект рішення;
2. рекомендувати Департаменту охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації опрацювати 
інформацію обласних закладів охорони здоров’я 
щодо необхідності їх дофінансування за для 
приведення у відповідність до вимог пакетів послуг 
НСЗУ та вишукати джерела фінансування на ці цілі.

34. Про цільову регіональну програму підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення 
«Власний дім» на 2021 -  2030 роки.

СЛУХАЛИ: - Штойка Олександра Ігоровича - голову Державного
підприємства -  Хмельницький обласний фонд
підтримки індивідуального житлового будівництва 
на селі

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення
Одноголосно обласної ради

Каденко О.О. заявила про конфлікт 
інтересів та участі у обговоренні і 
голосуванні не приймала

35. Про програму сприяння якісній бойовій підготовці військової частини 3053 
Національної гвардії України, яка розташована на території Хмельницької 
області, на 2021 -  2022 роки.



СЛУХАЛИ: - Березнюка Романа В’ячеславовича -  командира в/ч 
А 3053

ВИРІШИЛИ:
одноголосно

Підтримати запропонований проект рішення 
обласної ради

36. Про обласну комплексну програму підтримки сім'ї, запобігання та протидії 
домашньому насильству на період до 2025 року.

СЛУХАЛИ: - Ковальчук Ірину Іванівну -  директора Департаменту

ВИРІШИЛИ:
одноголосно

соціального захисту населення облдержадміністрації 
Підтримати запропонований проект рішення 
обласної ради

37. Про програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху Хмельницької 
області на 2021 -  2023 роки.

СЛУХАЛИ: - Остапчука Василя Володимировича -  начальник 
управління інфраструктури облдержадміністрації

ВИРІШИЛИ:
одноголосно

Підтримати запропонований проект рішення 
обласної ради

38. Про програму збереження об’єктів культурної спадщини Хмельницької 
області на 2021 -  2025 роки.

СЛУХАЛИ: - Михайлову Інну Григорівну - директора 
Департаменту інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації

ВИРІШИЛИ:
одноголосно

Підтримати запропонований проект рішення 
обласної ради

39. Про програму розвитку туризму Хмельницької області на 2021 -  2025 роки. 
СЛУХАЛИ: - Михайлову Інну Григорівну - директора

ВИРІШИЛИ:
одноголосно

Департаменту інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації 
Підтримати запропонований проект рішення 
обласної ради

40. Про обласну програму «Спортивний майданчик» на 2022 -  2026 роки. 
СЛУХАЛИ: - Марущина Юрія Віталійовича -  заступника

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3

керуючого справами виконавчого апарату обласної 
ради
Рішення не прийнято



41. Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 
рік.

СЛУХАЛИ: - Пенюшкевича Сергія Адамовича -  директора
Департаменту фінансів облдержадміністрації

ВИРІШИЛИ:
«За» - 5

1. Рекомендувати обласній державній адміністрації доопрацювати проект 
рішення передбачивши в ньому наступне:

1) збільшити за рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами, що утворився в обласному бюджеті станом на 01.01.2021 
року (залишки коштів субвенції 2020 року) бюджетні призначення по 
Департаменту освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації за КПКВК 
0619380 “Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 
утворився на початок бюджетного періоду” в сумі 1 926,801 тис. грн, з них по:

-  загальному фонду (видатки споживання) -  1 397,745 тис грн.;
-  загальному фонду (видатки розвитку) -  529,056 тис. гривень.
Розподілити кошти субвенції в сумі 1 926,801 тис. грн. на надання

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами для таких 
бюджетів:

-  Берездівської сільської територіальної громади -  6,680 тис. грн, у 
тому числі видатки споживання -  4,676 тис. грн та видатки розвитку -
2.004 тис. грн;

-  Війтовецької селищної територіальної громади -  6,680 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання -  4,676 тис. грн та видатки розвитку -2,004 
тис. грн;

-  Волочиської міської територіальної громади -  33,400 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання -  23,380 тис. грн та видатки розвитку -10,020 
тис. грн;

-  Гуменецької сільської територіальної громади -  33,400 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання -  23,380 тис. грн та видатки розвитку -10,020 
тис. грн;

-  Дунаєвецької міської територіальної громади -  20,040 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання -  14,028 тис. грн та видатки розвитку -  6,012 
тис. грн;

-  Лісовогринівецької сільської територіальної громади -  6,680 тис. грн, 
у тому числі видатки споживання -  4,676 тис. грн та видатки розвитку -
2.004 тис. грн;

-  Меджибізької селищної територіальної громади -  6,680 тис. грн, у 
тому числі видатки споживання -  4,676 тис. грн та видатки розвитку -
2.004 тис. грн;

-  Новоушицької селищної територіальної громади -  53,440 тис. грн, у



тому числі видатки споживання -  37,408 тис. грн та видатки розвитку -  
16,032 тис. грн;

-  Полонської міської територіальної громади -  33,400 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання -  23,380 тис. грн та видатки розвитку -10,020 
тис. грн;

-  Розсошанської сільської територіальної громади -  20,040 тис. грн, у 
тому числі видатки споживання -  14,028 тис. грн та видатки розвитку -  
6,012 тис. грн;

-  Сатанівської селищної територіальної громади -  20,040 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання -  14,028 тис. грн та видатки розвитку -  6,012 
тис. грн;

-  Старосинявської селищної територіальної громади -  33,400 тис. грн, у 
тому числі видатки споживання -  23,380 тис. грн та видатки розвитку -  
10,020 тис. грн;

-  Судилківської сільської територіальної громади -  26,720 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання -  18,704 тис. грн та видатки розвитку -8,016 
тис. грн;

-  Городоцької міської територіальної громади -  80,160 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання -  56,112 тис. грн та видатки розвитку -  24,048 
тис. грн;

-  Грицівської селищної територіальної громади -  6,680 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання -  4,676 тис. грн та видатки розвитку -2,004 
тис. грн;

-  Вовковинецької селищної територіальної громади -  13,360 тис. грн, у 
тому числі видатки споживання -  9,352 тис. грн та видатки розвитку -
4.008 тис. грн;

-  Крупецької сільської територіальної громади -  40,080 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання -  28,056 тис. грн та видатки розвитку -  12,024 
тис. грн;

-  Білогірської селищної територіальної громади -  20,040 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання -  14,028 тис. грн та видатки розвитку -  6,012 
тис. грн;

-  Улашанівської сільської територіальної громади -  13,360 тис. грн, у 
тому числі видатки споживання -  9,352 тис. грн та видатки розвитку -
4.008 тис. грн;

-  Ямпільської селищної територіальної громади -  26,720 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання -  18,704 тис. грн та видатки розвитку -8,016 
тис. грн;

-  Славутської міської територіальної громади -  120,240 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання -  84,168 тис. грн та видатки розвитку -  36,072 
тис. грн;

-  Нетішинської міської територіальної громади -  80,160 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання -  56,112 тис. грн та видатки розвитку -  24,048 
тис. грн;



-  Старокостянтинівської міської територіальної громади -  93,520 тис. грн, 
у тому числі видатки споживання -  65,464 тис. грн та видатки розвитку -  
28,056 тис. грн;

-  Віньковецької селищної територіальної громади -  40,080 тис. грн, у 
тому числі видатки споживання -  28,056 тис. грн та видатки розвитку -  
12,024 тис. грн;

-  Деражнянської міської територіальної громади -  190,001 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання -  181,985 тис. грн та видатки розвитку -  8,016 
тис. грн;

-  Ізяславської міської територіальної громади -  13,360 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання -  9,352 тис. грн та видатки розвитку -  4,008 
тис. грн;

-  Кам'янець-Подільської міської територіальної громади -  313,960 тис. 
грн, у тому числі видатки споживання -  219,772 тис. грн та видатки 
розвитку -  94,188 тис. грн;

-  Орининської сільської територіальної громади -13,360 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання -  9,352 тис. грн та видатки розвитку -  4,008 
тис. грн;

-  Теофіпольської селищної територіальної громади -  46,760 тис. грн, у 
тому числі видатки споживання -  32,732 тис. грн та видатки розвитку -  
14,028 тис. грн;

-  Хмельницької міської територіальної громади -  427,520 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання -  299,264 тис. грн та видатки розвитку -  
128,256 тис. грн;

-  Шепетівської міської територіальної громади -  73,480 тис. грн, у тому 
числі видатки споживання -  51,436 тис. грн та видатки розвитку -22,044 
тис. грн;

-  Ярмолинецької селищної територіальної громади -  13,360 тис. грн, у 
тому числі видатки споживання -  9,352 тис. грн та видатки розвитку -
4,008 тис. гривень.

2) збільшити за рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами, що утворився в обласному бюджеті станом на 01.01.2021 
року (залишки коштів субвенції 2019 року) бюджетні призначення по загальному 
фонду (видатки розвитку) Департаменту освіти, науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації за КПКВК 0619380 “Субвенція з місцевого бюджету за 
рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду” 
в сумі 600,0 тис. гривень

Розподілити кошти субвенції в сумі 600,0 тис. грн. на закупівлю обладнання 
для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів, що утворені у попередніх 
роках, для таких бюджетів:

-  Волочиської міської територіальної громади -  22,223 тис. грн;
-  Ганнопільської сільської територіальної громади -  22,223 тис. грн;



-  Гвардійської сільської територіальної громади -  22,223 тис. грн;
-  Дунаєвецької міської територіальної громади -  22,223 тис. грн;
-  Китайгородської сільської територіальної громади -  22,223 тис. грн;
-  Летичівської селищної територіальної громади -  22,223 тис. грн;
-  Новоушицької селищної територіальної громади -  22,222 тис. грн;
-  Полонської міської територіальної громади -  22,222 тис. грн;
-  Старосинявської селищної територіальної громади -  22,222 тис. грн;
-  Чемеровецької селищної територіальної громади -  22,222 тис. грн;
-  Судилківської сільської територіальної громади -  22,222 тис. грн;
-  Городоцької міської територіальної громади -  22,222 тис. грн;
-  Красилівської міської територіальної громади -  22,222 тис. грн;
-  Грицівської селищної територіальної громади -  22,222 тис. грн;
-  Білогірської селищної територіальної громади -  22,222 тис. грн;
-  Славутської міської територіальної громади -  22,222 тис. грн;
-  Нетішинської міської територіальної громади -  22,222 тис. грн;
-  Старокостянтинівської міської територіальної громади -  22,222 тис. грн;
-  Віньковецької селищної територіальної громади -  22,222 тис. грн;
-  Деражнянської міської територіальної громади -  22,222 тис. грн;
-  Ізяславської міської територіальної громади -  22,222 тис. грн;
-  Кам'янець-Подільської міської територіальної громади -  22,222 тис. грн;
-  Теофіпольської селищної територіальної громади -  22,222 тис. грн;
-  Хмельницької міської територіальної громади -  44,444 тис. грн;
-  Шепетівської міської територіальної громади -  22,222 тис. грн;
-  Ярмолинецької селищної територіальної громади -  22,222 тис. гривень.

3) передбачити вказані розподіли у додатку №5 до проєкту рішення;
4) передбачити додаткові кошти:
- в сумі 500,00 тис. гривень на фінансування заходів цільової регіональної 

програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та 
поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 
2021 -  2030 роки;

- в сумі 293,087 тис. гривень Хмельницькому базовому медичному коледжу 
на поточний ремонт душової кімнати гуртожитку;

- в сумі 100,00 тис. гривень на початок виготовлення науково-проєктної 
документації «Реставрація Бастіону (складової частини Палацу, пам’ятки 
архітектури XVI ст. ох.№764/1) в смт Меджибіж, Хмельницького району, 
Хмельницької області»;

- в сумі 25,00 млн. гривень на закупівлю медичного обладнання - 
реанімаційного обладнання, слідкуючої апаратури та апаратів для здійснення 
моніторингу стану новонароджених тощо для створення відділення інтенсивної 
терапії новонароджених та постнатального догляду КНП «Хмельницька обласна 
дитяча лікарня» Хмельницької обласної ради;



5) збільшити дохідну частину обласного бюджету на 15,0 млн. гривень за 
рахунок коштів отриманих від приватизації майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області у 2021 році.

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації забезпечити розробку 
Програми «Питна вода Хмельниччини» на 2022 рік та її фінансування.

3. Доопрацьований проект рішення, з врахуванням вказаних пропозицій, 
підтримати і винести на розгляд пленарного засідання 6 сесії обласної ради.

42. Про прогноз обласного бюджету Хмельницької області на 2022 -  2024 
роки.

СЛУХАЛИ: - Пенюшкевича Сергія Адамовича -  директора
Департаменту фінансів облдержадміністрації 

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення
одноголосно обласної ради

43. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради 
України з приводу пришвидшення розгляду та прийняття законопроекту «Про 
управління відходами» (реєстр. № 2207-1-д).

СЛУХАЛИ: - Марущина Юрія Віталійовича -  заступника
керуючого справами виконавчого апарату обласної 
ради

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення
одноголосно обласної ради

44. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента 
України та Верховної Ради України щодо масової дискредитації прав ветеранів і 
пенсіонерів силових відомств, пов’язаної з ігноруванням органами виконавчої 
влади норм Конституції України і законодавства України та передбачуваної ними 
процедури перерахунку пенсій.

СЛУХАЛИ: - Корнацького Дмитра Володимировича -  голову
Хмельницької об’єднаної спілки ветеранів
правоохоронних органів

ВИРІШИЛИ: Підтримати запропонований проект рішення
одноголосно обласної ради

Питання на розгляд постійної комісій:
45. Про внесення змін до Програми відновлення та розвитку комунального 
підприємства «Аеропорт Хмельницький»

СЛУХАЛИ: - Остапчука Василя Володимировича -  начальника
управління інфраструктури облдержадміністрації 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати голові обласної ради включити до
одноголосно порядку денного пленарного засідання шостої сесії

обласної ради питання та підтримати проект рішення 
з нього.



46. Про виконання обласної програми «Територіальна оборона на 2017 -  2020 
роки»

СЛУХАЛИ: - Бігус Валентина Леонтійовича -  в.о. командира
бригади територіальної оборони

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати голові обласної ради включити до
одноголосно порядку денного пленарного засідання шостої сесії

обласної ради питання та підтримати проект рішення 
з нього.

СЛУХАЛИ:

47. Про обласну програму здійснення Управлінням Державної міграційної служби 
України у Хмельницькій області заходів щодо взаємодії реєстрів територіальних 
громад з інформаційно-телекомунікаційними системами Державної міграційної 
служби на 2022 рік.

- Семківа Ростислава Романовича -  першого 
заступника начальника Управління-начальника 
відділу з питань громадянства, паспортизації, 
реєстрації та еміграції Державного управління 
міграційної служби України в Хмельницькій області 
Рекомендувати голові обласної ради включити до 
порядку денного пленарного засідання шостої сесії 
обласної ради питання та підтримати проект рішення 
з нього.

ВИРІШИЛИ
одноголосно

48. Про внесення змін до програми фінансової підтримки функціонування Агенції 
регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки

СЛУХАЛИ: - Савчук Катерину Анатоліївну -  директора Агенції
регіонального розвитку Хмельницької області 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати голові обласної ради включити до
одноголосно порядку денного пленарного засідання шостої сесії

обласної ради питання та підтримати проект рішення 
з нього.

49. Про припинення комунального закладу позашкільної освіти «Хмельницький 
обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді» Хмельницької 
обласної ради шляхом приєднання.

Питання не розглядалось

50. Про звернення Хмельницького обласного управління лісового та 
мисливського господарства від 08.09.2021 № 02-1037/2021 щодо включення до 
порядку денного 6 сесії обласної ради питання «Про погодження клопотань щодо 
приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на 
категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок».

СЛУХАЛИ: - Лободу Анатолія Федоровича -  начальника відділу
лісового та мисливського господарства 
Хмельницького обласного управління лісового та



мисливського господарства;
Красова Віталія Миколайовича - заступника 
начальника відділу лісового та мисливського 
господарства Хмельницького обласного управління 
лісового та мисливського господарства

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати голові обласної ради включити до
одноголосно порядку денного пленарного засідання шостої сесії

обласної ради питання та підтримати проект рішення 
з нього.

СЛУХАЛИ:

51. Про звернення Хмельницького обласного управління лісового та 
мисливського господарства від 08.09.2021 №02-1048/2021 щодо включення до 
порядку денного 6 сесії обласної ради трьох питань про надання у користування 
мисливських угідь
Про надання державному підприємству «Ярмолинецьке лісове господарство» у 
користування мисливських угідь; Про надання державному підприємству «Летичівське 
лісове господарство» у користування мисливських угідь; Про надання державному 
підприємству «Хмельницьке лісомисливське господарство» у користування 
мисливських угідь

- Лободу Анатолія Федоровича -  начальника відділу 
лісового та мисливського господарства Хмельницького 
обласного управління лісового та мисливського
господарства;
Красова Віталія Миколайовича - заступника начальника 
відділу лісового та мисливського господарства
Хмельницького обласного управління лісового та
мисливського господарства
Рекомендувати голові обласної ради включити до порядку 
денного пленарного засідання шостої сесії обласної ради 
питання:
Про надання державному підприємству «Ярмолинецьке 
лісове господарство» у користування мисливських угідь; 
Про надання державному підприємству «Летичівське 
лісове господарство» у користування мисливських угідь; 
Про надання державному підприємству «Хмельницьке 
лісомисливське господарство» у користування 
мисливських угідь та підтримати проекти рішень з них.

ВИРІШИЛИ:
одноголосно

Голова постійної комісії

Секретар постійної комісії

Іван ГЛАДУ Н Ж

Михайло БОЙКО


