
У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ

пленарного засідання шостої сесії

15 вересня 2021 року 
10:00

м. Хмельницький 
Будинок рад

ВСЬОГО ОБРАНО: 64 депутати.

ПРИСУТНІ: 60 депутатів (додаток 1).

ВІДСУТНІ: 4 депутати.

ГОЛОВУЮЧА: Віолета Лабазюк, голова обласної ради.

РОБОЧА ПРЕЗИДІЯ: Віолета Лабазюк, голова обласної ради; Володимир
Гончарук, перший заступник голови обласної ради; 
Валентин Соколюк, заступник голови обласної ради; 
Сергій Г амалій, голова обласної державної адміністрації.

Головуюча поінформувала, що на пленарному засіданні шостої сесії 
обласної ради зареєструвалося 60 депутатів -  представництво, яке дозволяє 
розпочати роботу. Пленарне засідання оголошено відкритим.

/Звучить Державний Гімн України/

(Хвилина мовчання за загиблими воїнами, які віддали свої життя задля 
незалежності та територіальної цілісності України)



Головуюча інформувала, що на пленарне засідання шостої сесії обласної 
ради запрошено народних депутатів України, голову Хмельницької обласної 
державної адміністрації та його заступників, керівників структурних підрозділів 
облдержадміністрації, окремих установ й організацій обласного рівня, 
представників мас-медіа.

Вона також наголосила, що ведеться пряма трансляція засідання 
на офіційному сайті обласної ради. Висловила прохання дотримуватися 
карантинних вимог, зокрема обов’язково бути в масках та використовувати 
антисептики.

Головуюча повідомила, що на засіданні присутні народні депутати 
України Олена Копанчук та Сергій Мандзій, керівники окремих обласних 
організацій, установ та представники мас-медіа (додаток 2).

З метою забезпечення організованого та якісного розгляду питань 
головуюча висловила прохання чітко дотримуватися усіх вимог статті 37 
Регламенту обласної ради, у тому числі: висловлюватись обов’язково від 
мікрофонів, не виступати без дозволу головуючої, виступати з одного питання 
не більше двох разів, акцентувала, що запрошеним надається слово виключно 
за рішенням ради.

Депутати перейшли до затвердження порядку денного пленарного 
засідання шостої сесії обласної ради.

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка повідомила, що під час
реєстрації депутатам надано перелік питань,
рекомендованих для розгляду на сесії, який суттєво 
відрізняється від раніше надісланого, оскільки формувався 
поетапно, максимально враховуючи нагальність питань, 
рівень карантинних обмежень, інтереси громад,
пропозиції постійних комісій, фракцій тощо.

До першого блоку питань включено запропоновані 
головою ради та оприлюднені на офіційному сайті 
відповідно до вимог Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» й розглянуто на засіданнях 
постійних комісій та президії обласної ради відповідно 
до вимог статті 31 Регламенту.
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Віолета Лабазюк, ПРОПОЗИЦІЯ:
головуюча Проєкт порядку денного у частині із 58 питань (в тому

числі депутатські запити) наданого під час реєстрації 
прийняти за основу порядку денного пленарного засідання 
6 сесії.

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  57 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  3

Головуюча перед озвученням пропозицій до порядку денного нагадала, 
що проєкти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються відповідно 
до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», а це не пізніше 
10-ти робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Крім того, стаття 31 Регламенту ради передбачає попередній розгляд 
питань на засіданнях постійних комісій та президії ради.

Зважаючи на актуальність поданих пропозицій щодо включення до проєкту 
порядку денного 6 сесії обласної ради, на розгляд постійних комісій було 
винесено ще низку питань.

Усі проєкти рішень оприлюднено на офіційному сайті ради і відповідно 
до вимог статті 26 Регламенту надіслано депутатам електронною поштою 
та роздано під час роботи в комісіях.

Віолета Лабазюк, ПРОПОЗИЦІЯ:
головуюча Включити до порядку денного пленарного засідання

питання «Про внесення змін до Програми відновлення та 
розвитку комунального підприємства «Аеропорт 
Хмельницький» на 2018 -  2022 роки» (з ініціативи 
більшості постійних комісій та президії обласної ради).

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  58 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  2

Віолета Лабазюк, ПРОПОЗИЦІЯ:
головуюча Включити до порядку денного питання «Про виконання

обласної програми «Територіальна оборона на 2017 -  2020 
роки» (з ініціативи більшості постійних комісій
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та президії обласної ради).

Віолета Лабазюк,
головуюча

Віолета Лабазюк,
головуюча

Віолета Лабазюк,
головуюча

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  55 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  5

ПРОПОЗИЦІЯ:
Включити до порядку денного питання «Про обласну 
програму здійснення Управлінням Державної міграційної 
служби у Хмельницькій області заходів щодо взаємодії 
реєстрів територіальних громад з інформаційно- 
телекомунікаційними системами Державної міграційної 
служби на 2022 рік» (з ініціативи більшості постійних 
комісій та президії обласної ради).

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  55 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  5

ПРОПОЗИЦІЯ:
Включити до порядку денного питання «Про припинення 
комунального закладу позашкільної освіти 
«Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді» Хмельницької обласної ради шляхом 
приєднання» (з ініціативи постійних комісій та президії 
обласної ради).

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  35 
проти -  3 
утримались -  2 
не голосували -  20

ПРОПОЗИЦІЯ:
Включити до порядку денного питання «Про надання
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Віолета Лабазюк,
головуюча

Віолета Лабазюк,
головуюча

Віолета Лабазюк,
головуюча

державному підприємству «Хмельницьке лісомисливське 
господарство» у користування мисливських угідь» 
(з ініціативи більшості постійних комісій та президії 
обласної ради).

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  57 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  3

ПРОПОЗИЦІЯ:
Включити до порядку денного питання «Про надання 
державному підприємству «Летичівське лісове 
господарство» у користування мисливських угідь» 
(з ініціативи більшості постійних комісій та президії 
обласної ради).

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  58 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  2

ПРОПОЗИЦІЯ:
Включити до порядку денного питання «Про надання 
державному підприємству «Ярмолинецьке лісове 
господарство» у користування мисливських угідь» 
(з ініціативи більшості постійних комісій та президії 
обласної ради).

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  58 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  2

ПРОПОЗИЦІЯ:
Включити до порядку денного питання «Про погодження
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Віолета Лабазюк,
головуюча

Віолета Лабазюк,
головуюча

клопотань щодо приведення існуючого поділу лісів 
у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії 
та виділення особливо захисних лісових ділянок»
(з ініціативи більшості постійних комісій та президії 
обласної ради).

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  57 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  3

ПРОПОЗИЦІЯ:
Включити до порядку денного питання «Про звернення 
депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення 
підвищення тарифів для населення» (з ініціативи 
постійної комісії з питань сільського господарства, 
продовольства та земельних відносин, а також президії 
ради).

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  49 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  11

ПРОПОЗИЦІЯ:
Включити до порядку денного питання «Про звернення 
депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності 
підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 
році» (з ініціативи постійної комісії з питань сільського 
господарства, продовольства та земельних відносин, 
а також президії ради).

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  53 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  7
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Депутати обласної ради внесли пропозиції і доповнення до порядку
денного.

ВИСТУПИЛИ: Олег Лукашук, депутат обласної ради (фракція 
«ВО «Батьківщина»), який запропонував питання «Про 
внесення змін до обласного бюджету Хмельницької 
області на 2021 рік» розглянути першим у порядку 
денному.

Віолета Лабазюк,
головуюча

ПРОПОЗИЦІЯ:
Питання «Про внесення змін до обласного бюджету 
Хмельницької області на 2021 рік» розглянути першим 
у порядку денному (ініціатор -  депутат обласної ради 
Олег Лукашук).

ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО: 
за -  13 
проти -  1 
утримались -  6 
не голосували -  40

ВИСТУПИЛИ: Оксана Бочкарьова, депутатка обласної ради (фракція 
«Слуга народу»), яка запропонувала питання «Про 
припинення Хмельницького обласного еколого- 
натуралістичного центру учнівської молоді шляхом 
приєднання» виключити з порядку денного шостої сесії, 
оскільки питання достатньо не вивчено членами усіх 
комісій.

Віолета Лабазюк,
головуюча

ПРОПОЗИЦІЯ:
Питання «Про припинення Хмельницького обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
шляхом приєднання» виключити з порядку денного 
шостої сесії (ініціатор -  депутат обласної ради Оксана 
Бочкарьова).
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ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО: 
за -  24 
проти -  0 
утримались -  8 
не голосували -  27

ВИСТУПИЛИ: Михайло Бойко, депутат обласної ради (фракція
«ВО «Батьківщина»), який запропонував включити
до порядку денного питання про його депутатський запит, 
в якому йдеться про необхідність ремонту дороги 
місцевого значення на території Віньковецької
територіальної громади.

Віолета Лабазюк, ПРОПОЗИЦІЯ:
головуюча Включити до порядку денного питання про депутатський

запит Михайла Бойка (ініціатор -  депутат обласної ради 
Михайло Бойко).

ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО: 
за -  26 
проти -  0 
утримались -  4 
не голосували -  30

Депутати обласної ради затвердили порядок денний пленарного засідання 
шостої сесії обласної ради в цілому.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
за -  57 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  3
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ПОРЯДОК ДЕННИИ:

1. Про продовження терміну розгляду депутатських запитів.
2. 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.

3. 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.

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

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

6. 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».

7. Про депутатський запит ПАВЛИШИНОЇ Світлани Андріївни щодо 
виділення з обласного бюджету коштів на закупівлю двох твердопаливних 
котлів типу «Ретра» для модернізації мереж теплопостачання у Понінкінській 
селищній громаді.

8. 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.

9. 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».

10. 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.

11. Про депутатський запит ДЕМЧИШЕНА Михайла Г ригоровича щодо 
виділення з обласного бюджету коштів на фінансування будівництва 
водозабору для забезпечення водопостачанням Волоського НВК
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«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад» Деражнянської міської ради.

12. 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.

13. 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.

14. 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».

15. 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».

16. 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.

17. Про депутатський запит ЛЕМЕЩУК Олени Валеріївни щодо
відновлення роботи та недопущення закриття Вовковинецької гімназії 
Хмельницької обласної ради.

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

19. Про призначення ПОБЕРЕЖНОГО Анатолія Івановича на посаду 
директора комунального некомерційного підприємства «Хмельницький 
обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» 
Хмельницької обласної ради.

20. 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.

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

23. Про безоплатну передачу майна із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Хмельницької області у комунальну власність 
Полонської міської ради Шепетівського району Хмельницької області.

24. 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.

25. 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.

26. Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги на 2021 рік.
27. Про Перелік об’єктів малої приватизації (окреме майно) спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, 
що підлягають приватизації у 2021-2022 роках.

28. 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).

29. Про перейменування комунального некомерційного підприємства 
«Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер» Хмельницької 
обласної ради.

30. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 серпня 2015 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).

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

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

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

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

35. 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».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

53. Про програму розвитку туризму Хмельницької області на 2021 -  
2025 роки.

54. Про обласну програму «Спортивний майданчик» на 2022 -  2026
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роки.
55. Про прогноз обласного бюджету Хмельницької області на 2022 -  

2024 роки.
56. Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області 

на 2021 рік.
57. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної 

Ради України з приводу пришвидшення розгляду та прийняття законопроекту 
«Про управління відходами» (реєстр. № 2207-1-д).

58. 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.

59. Про внесення змін до Програми відновлення та розвитку
комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018 -  2022 роки.

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

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

62. Про припинення Хмельницького обласного еколого- 
натуралістичного центру учнівської молоді шляхом приєднання.

63. Про надання державному підприємству «Хмельницьке 
лісомисливське господарство» у користування мисливських угідь.

64. Про надання державному підприємству «Летичівське лісове
господарство» у користування мисливських угідь.

65. Про надання державному підприємству «Ярмолинецьке лісове 
господарство» у користування мисливських угідь.

66. Про погодження клопотань щодо приведення існуючого поділу лісів 
у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 
захисних лісових ділянок.

67. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення 
тарифів для населення.

68. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету 
Міністрів України, Верховної Ради України щодо необхідності підвищення 
пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році.
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1. Про продовження терміну розгляду депутатських запитів

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, 
що більшість постійних комісій та президія підтримали 
пропозиції депутатів -  авторів 23 запитів щодо 
продовження терміну їх розгляду, а саме:

1. ГАЯ Ігоря Віталійовича -  щодо завершення 
газифікації Завальського напрямку Орининської 
та Жванецької ОТГ Кам’янець-Подільського району 
і направити його на додатковий розгляд голові 
Хмельницької обласної державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної
державної адміністрації до 15 жовтня 2021 року
поінформувати депутата обласної ради Гая І. В. та обласну 
раду про результати розгляду депутатського запиту.

2. ГАЯ Ігоря Віталійовича -  щодо проведення 
капітального ремонту автомобільної дороги С230825 
Кульчіївці -  Калиня і направити його на додатковий 
розгляд голові Хмельницької обласної державної 
адміністрації та директору державного підприємства 
«Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг».

Рекомендувати голові Хмельницької обласної
державної адміністрації, директору державного
підприємства «Хмельницька обласна служба місцевих 
автодоріг» до 15 жовтня 2021 року поінформувати 
депутата обласної ради Гая І. В. та обласну раду про 
результати розгляду депутатського запиту.

3. ЛОЗОВОГО Вадима Миколайовича 
та СИМЧИШИНА Віктора Сергійовича -  щодо виділення 
коштів для проведення ремонту автомобільної дороги 
загального користування місцевого значення О 231502 
Стара Синява -  Нова Синявка і направити його 
на додатковий розгляд голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації та директору державного 
підприємства «Хмельницька обласна служба місцевих 
автодоріг».

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації, директору державного 
підприємства «Хмельницька обласна служба місцевих 
автодоріг» до 15 жовтня 2021 року поінформувати 
депутатів обласної ради Лозового В. М., Симчишина І. С. 
та обласну раду про результати розгляду депутатського
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запиту.
4. ГАЯ Ігоря Віталійовича -  щодо забезпечення 

водопостачанням жителів сіл Велика Слобідка, Врублівці, 
Боришківці Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради 
Кам’янець-Подільського району і направити його 
на додатковий розгляд голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної
державної адміністрації до 15 жовтня 2021 року 
поінформувати депутата обласної ради Гая І. В. та обласну 
раду про результати розгляду депутатського запиту.

5. ГАЯ Ігоря Віталійовича -  щодо забезпечення 
водопостачанням жителів села Оринин Орининської 
сільської ради Кам’янець-Подільського району
і направити його на додатковий розгляд голові
Хмельницької обласної державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної
державної адміністрації до 15 жовтня 2021 року 
поінформувати депутата обласної ради Гая І. В. та обласну 
раду про результати розгляду депутатського запиту.

6. ПРИСЯЖНОГО Володимира Броніславовича -  
щодо виділення з обласного бюджету коштів 
на будівництво водопроводу в с. Почапинці Кам’янець- 
Подільського району Хмельницької області і направити 
його на додатковий розгляд голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 15 жовтня 2021 року 
поінформувати депутата обласної ради Присяжного В. Б. 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

7. СПІВАКА Олександра Михайловича -  щодо 
фінансування з обласного бюджету дитячих змагань 
з волейболу і направити його на додатковий розгляд 
голові Хмельницької обласної державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 15 жовтня 2021 року 
поінформувати депутата обласної ради Співака О. М. 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

8. СПІВАКА Олександра Михайловича -  щодо 
виділення з обласного бюджету коштів на будівництво
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спортивного майданчика в Староостропільському 
навчально-виховному об’єднанні «Дошкільний заклад, 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» і направити 
його на додатковий розгляд голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 15 жовтня 2021 року
поінформувати депутата обласної ради Співака О. М. 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

9. ПУХКОГО Михайла Опанасовича -  щодо виділення 
коштів на будівництво водогону у с. Райківці Гвардійської 
територіальної громади Хмельницького району 
і направити його на додатковий розгляд голові 
Хмельницької обласної державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 15 жовтня 2021 року
поінформувати депутата обласної ради Пухкого М. О. 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

10. ІВАЩУКА Сергія Петровича -  щодо виділення 
коштів на ремонт ділянки дороги Гаврилівка -  Добрин 
та включення її в перелік для капітального та поточно- 
середнього ремонту у 2021 році і направити його 
на додатковий розгляд голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації та директору державного 
підприємства «Хмельницька обласна служба місцевих 
автодоріг».

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації, директору державного 
підприємства «Хмельницька обласна служба місцевих 
автодоріг» до 15 жовтня 2021 року поінформувати 
депутата обласної ради Іващука С. П. та обласну раду про 
результати розгляду депутатського запиту.

11. РОЗІЗНАНОГО Олександра Григоровича -  щодо 
внесення проєкту проведення капітального ремонту 
Кузьминського ліцею в с. Кузьмин Щиборівської 
територіальної громади Хмельницького району 
до переліку інвестиційних проєктів програми 
економічного та соціального розвитку Хмельницької 
області на 2021 рік і направити його на додатковий 
розгляд голові Хмельницької обласної державної
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адміністрації.
Рекомендувати голові Хмельницької обласної 

державної адміністрації до 15 жовтня 2021 року 
поінформувати депутата обласної ради Розізнаного О. Г. 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

12. РОЗІЗНАНОГО Олександра Григоровича -  щодо 
виділення з обласного бюджету Хмельницької області 
коштів на завершення капітального ремонту-улаштування 
тротуару по вул. Центральна в с. Щиборівка 
Щиборівської територіальної громади Хмельницького 
району і направити його на додатковий розгляд голові 
Хмельницької обласної державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 15 жовтня 2021 року 
поінформувати депутата обласної ради Розізнаного О. Г. 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

13. ГАЯ Ігоря Віталійовича -  щодо виділення 
з обласного бюджету коштів на реконструкцію 
каналізаційних очисних споруд у смт Стара Ушиця 
Кам’янець-Подільського району і направити його 
на додатковий розгляд голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 15 жовтня 2021 року 
поінформувати депутата обласної ради Гая І. В. та обласну 
раду про результати розгляду депутатського запиту.

14. ГАЯ Ігоря Віталійовича -  щодо капітального 
ремонту системи опалення спортивного комплексу 
«Гіпократ» Кам’янець-Подільського фахового медичного 
коледжу і направити його на додатковий розгляд голові 
Хмельницької обласної державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 15 жовтня 2021 року 
поінформувати депутата обласної ради Гая І. В. та обласну 
раду про результати розгляду депутатського запиту.

15. СКРИМСЬКОГО Руслана Францовича -  щодо 
виділення у 2021 році коштів на капітальний ремонт 
автошляху на відрізку дороги від с. Новоселиця 
до с. Прислуч Шепетівського району і направити його 
на додатковий розгляд голові Хмельницької обласної
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державної адміністрації.
Рекомендувати голові Хмельницької обласної 

державної адміністрації до 15 жовтня 2021 року 
поінформувати депутата обласної ради Скримського Р. Ф. 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

16. СКРИМСЬКОГО Руслана Францовича -  щодо 
передбачення коштів для встановлення кисневої станції 
Полонській міській багатопрофільній лікарні і направити 
його на додатковий розгляд голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 15 жовтня 2021 року 
поінформувати депутата обласної ради Скримського Р. Ф. 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

17. КАРНАСЕВИЧ Галини Іванівни -  щодо виділення 
з обласного бюджету коштів на капітальний ремонт 
приміщення першого поверху хірургічного корпусу 
Комунального некомерційного підприємства «Г ородоцька 
міська багатопрофільна лікарня» з метою відкриття 
відділення екстракорпоральної детоксикації і направити 
його на додатковий розгляд голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 15 жовтня 2021 року 
поінформувати депутата обласної ради Карнасевич Г. І. 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

18. ГАЛКІНА Григорія Якимовича -  щодо виділення 
з обласного бюджету коштів на капітальний ремонт 
приміщення третього корпусу Комунального 
некомерційного підприємства «Хмельницька обласна 
лікарня» Хмельницької обласної ради і направити його на 
додатковий розгляд голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 15 жовтня 2021 року 
поінформувати депутата обласної ради Галкіна Г. Я. 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

19. КОВАЛЬ Аліни Володимирівни -  щодо виділення
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коштів на ремонт аварійних ділянок автомобільної дороги 
загального користування місцевого значення 0230301 
Волочиськ -  Щаснівка і направити його на додатковий 
розгляд голові Хмельницької обласної державної 
адміністрації та директору державного підприємства 
«Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг».

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації , директору державного 
підприємства «Хмельницька обласна служба місцевих 
автодоріг» до 15 жовтня 2021 року поінформувати 
депутата обласної ради Коваль А. В. та обласну раду про 
результати розгляду депутатського запиту.

20. ГАЯ Ігоря Віталійовича -  щодо забезпечення 
інсуліновими помпами дітей області, хворих на цукровий 
діабет І типу і направити його на додатковий розгляд 
голові Хмельницької обласної державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної
державної адміністрації до 15 жовтня 2021 року 
поінформувати депутата обласної ради Гая І. В. та обласну 
раду про результати розгляду депутатського запиту.

21. КЛАНЦИ Андрія Івановича -  щодо закупівлі
на умовах співфінансування шкільного автобуса для 
підвезення учнів до Жванецького ліцею Жванецької 
сільської ради Кам’янець-Подільського району
і направити його на додатковий розгляд голові 
Хмельницької обласної державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної
державної адміністрації до 15 жовтня 2021 року 
поінформувати депутата обласної ради Кланцу А. І 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

22. РОЗІЗНАНОГО Олександра Григоровича -  щодо
виділення з обласного бюджету коштів на фінансування 
проєкту «Будівництво футбольного поля зі штучним 
покриттям» в с. Кузьмин Хмельницького району
і направити його на додатковий розгляд голові
Хмельницької обласної державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної
державної адміністрації до 15 жовтня 2021 року 
поінформувати депутата обласної ради Розізнаного О. Г. 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.
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23. ГАЛКІНА Григорія Якимовича -  щодо ситуації, 
яка склалася навколо земель оборони 
в м. Старокостянтинів і направити його на додатковий 
розгляд Старокостянтинівському міському голові.

Рекомендувати Старокостянтинівському міському 
голові до 15 жовтня 2021 року поінформувати депутата 
обласної ради Галкіна Г. Я. та обласну раду про 
результати розгляду депутатського запиту.

Враховуючи пропозиції постійних комісій та президії 
обласної ради, запити, термін розгляду яких пропонується 
продовжити, оформлено одним рішення.

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про продовження терміну розгляду
за -  56 депутатських запитів» прийняти як рішення ради.
проти -  0
утримались -  0
не голосували -  4
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення № 1-6/2021 додано)

Перед розглядом наступних питань головуюча повідомила, що до обласної 
ради під час сесійного періоду надійшло 16 депутатських звернень, які автори 
просили винести на розгляд ради та підтримати як депутатські запити. Відповідні 
проєкти рішень разом із текстами звернень депутатам було надіслано для 
ознайомлення.

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що усі
постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення з цього питання.

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про депутатський запит РОЗІЗНАНОГО
за -  57 Олександра Григоровича щодо виділення з обласного
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проти -  0 бюджету коштів на капітальний ремонт автомобільного
утримались -  0 моста через р. Горинь в смт Ямпіль Хмельницького
не голосували -  3 району Хмельницької області» прийняти як рішення ради.
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 2-6/2021 додано)

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що усі
постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення з цього питання.

ВИРІШИЛИ: 
за -  59 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  1

Проєкт рішення «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» прийняти

(результати поіменного як рішення ради.
голосування додано)

(Рішення № 3-6/2021 додано)

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

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ: 
за -  54 
проти -  0

Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що усі 
постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення з цього питання.

Проєкт рішення «Про депутатський запит ГАЛКІНА 
Г ригорія Якимовича щодо проведення ремонту
автомобільних доріг в селі Петрашівка Віньковецької
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утримались -  0 селищної ради» прийняти як рішення ради.
не голосували -  6
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 4-6/2021 додано)

5. Про депутатський запит ГЛАДІЙ Валентини Євгенівни щодо
• • • ^  • • • • • •закупівлі шкільних автобусів для підвезення учнів ліквідованих шкіл

до опорних закладів освіти Новоушицької територіальної громади

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що усі
постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення з цього питання.

ВИРІШИЛИ: 
за -  47 
проти -  0 
утримались -  2 
не голосували -  11 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про депутатський запит ГЛАДІЙ 
Валентини Євгенівни щодо закупівлі шкільних автобусів 
для підвезення учнів ліквідованих шкіл до опорних 
закладів освіти Новоушицької територіальної громади» 
прийняти як рішення ради.

(Рішення № 5-6/2021 додано)

6. 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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що усі
постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення з цього питання.

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про депутатський запит ПАВЛИШИНОЇ
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за -  55 Світлани Андріївни щодо включення до обласної
проти -  0 програми «Питна вода Хмельниччини» на 2021 рік об’єкта
утримались -  0 «Будівництво водонапірної ємкості по вул. Півнюка,
не голосували -  5 смт Понінка Полонського району Хмельницької області» 
(результати поіменного прийняти як рішення ради. 
голосування додано)

(Рішення № 6-6/2021 додано)

7. Про депутатський запит ПАВЛИШИНОЇ Світлани Андріївни щодо 
виділення з обласного бюджету коштів на закупівлю двох твердопаливних 
котлів типу «Ретра» для модернізації мереж теплопостачання 
у Понінкінській селищній громаді

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що усі
постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення з цього питання.

ВИРІШИЛИ: 
за -  56 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  4 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про депутатський запит ПАВЛИШИНОЇ 
Світлани Андріївни щодо виділення з обласного бюджету 
коштів на закупівлю двох твердопаливних котлів типу 
«Ретра» для модернізації мереж теплопостачання 
у Понінкінській селищній громаді» прийняти як рішення 
ради.

(Рішення № 7-6/2021 додано)

8. 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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
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що більшість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення з цього 
питання.

Проєкт рішення «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 

(результати поіменного (Чемеровецького) району Хмельницької області» 
голосування додано) та передбачення в обласному бюджеті коштів на його

фінансування» прийняти як рішення ради.

ВИРІШИЛИ: 
за -  52 
проти -  0 
утримались -  1 
не голосували -  7

(Рішення № 8-6/2021 додано)

9. Про депутатський запит КАРНАСЕВИЧ Галини Іванівни щодо 
виділення коштів з обласного бюджету для придбання стола операційного 
із ортопедичною приставкою для КНП «Г ородоцька міська багатопрофільна 
лікарня

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що більшість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення з цього 
питання.

ВИРІШИЛИ: 
за -  52 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  8 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «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» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 9-6/2021 додано)
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10. 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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що більшість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення з цього 
питання.

ВИРІШИЛИ: 
за -  50 
проти -  0 
утримались -  2 
не голосували -  8

Проєкт рішення «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» прийняти

(результати поіменного як рішення ради. 
голосування додано)

(Рішення № 10-6/2021 додано)

11. Про депутатський запит ДЕМЧИШЕНА Михайла Григоровича

водозабору для забезпечення водопостачанням Волоського НВК
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів -  дошкільний
навчальний заклад» Деражнянської міської ради

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що більшість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення з цього 
питання.

ВИРІШИЛИ: 
за -  55 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  5

Проєкт рішення «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 -

(результати поіменного дошкільний навчальний заклад» Деражнянської міської
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голосування додано) ради» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 11-6/2021 додано)

12. 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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що більшість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення з цього 
питання.

Проєкт рішення «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 

(результати поіменного знаходяться поблизу автодоріг загального користування -  
голосування додано) обласного та міжнародного значення» прийняти

як рішення ради.

ВИРІШИЛИ: 
за -  50 
проти -  0 
утримались -  3 
не голосували -  7

(Рішення № 12-6/2021 додано)

13. 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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що більшість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення з цього 
питання.
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ВИСТУПИЛИ: Артем Ромасюков, депутат обласної ради (фракція
«Команда Симчишина»), який коротко акцентував увагу 
на суті запиту та пропозиції щодо необхідності виділення 
коштів з обласного бюджету на коригування проєктно- 
кошторисної документації, а також спільно з народними 
депутатами України та облдержадміністрацією слід 
передбачити кошти з державного бюджету на добудову 
третього пускового комплексу (концертної зали) 
Хмельницького фахового музичного коледжу 
ім. В. І. Заремби.

ВИРІШИЛИ: 
за -  58 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  2 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «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» прийняти 
як рішення ради.

(Рішення № 13-6/2021 додано)

14. 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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що більшість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення з цього 
питання.

ВИРІШИЛИ: 
за -  55 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  5

Проєкт рішення «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»

(результати поіменного в місті Хмельницький у Хмельницькій області
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голосування додано) «Хмельницька округа» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 14-6/2021 додано)

15. 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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що більшість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення з цього 
питання.

ВИСТУПИЛИ: Віктор Бурлик, депутат обласної ради (фракція
«Команда Симчишина»), -  коротко по суті запиту.

Оксана Бочкарьова, депутатка обласної ради 
(фракція «Слуга народу»), яка запропонувала 
альтернативний варіант вирішення цієї проблеми, зокрема, 
змінивши базу локації центру служби крові.

ВИРІШИЛИ: 
за -  58 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  2 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «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» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 15-6/2021 додано)

16. 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: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
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що більшість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення з цього 
питання.

ВИСТУПИЛИ: Юрій Смаль, депутат обласної ради (фракція 
«Команда Симчишина»), -  коротко по суті запиту.

Проєкт рішення «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» прийняти 

(результати поіменного як рішення ради. 
голосування додано)

(Рішення № 16-6/2021 додано)

ВИРІШИЛИ: 
за -  50 
проти -  0 
утримались -  3 
не голосували -  7

17. Про депутатський запит ЛЕМЕЩУК Олени Валеріївни щодо 
відновлення роботи та недопущення закриття Вовковинецької гімназії 
Хмельницької обласної ради

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що більшість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення з цього 
питання.

ВИРІШИЛИ: 
за -  39 
проти -  1 
утримались -  1 
не голосували -  19 
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 17-6/2021 додано)

Проєкт рішення «Про депутатський запит ЛЕМЕЩУК 
Олени Валеріївни щодо відновлення роботи
та недопущення закриття Вовковинецької гімназії
Хмельницької обласної ради» прийняти як рішення ради.

Депутати озвучили нові депутатські запити.
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18. Про депутатський запит ЛЕБЕДИНСЬКОГО Віктора 
Вікторовича щодо підтримки проекту «Військово-патріотичний вишкіл 
«Подільсько-Волинська Січ -  2022»

СЛУХАЛИ: Віктора Лебединського, депутата обласної ради
(фракція «За конкретні справи»), який коротко інформував 
про суть запиту.

ВИРІШИЛИ: 
за -  39 
проти -  0 
утримались -  5 
не голосували -  16 
(результати поіменного 
голосування додано)

1. Підтримати звернення ЛЕБЕДИНСЬКОГО Віктора 
Вікторовича як депутатський запит і направити його 
на розгляд голові Хмельницької обласної державної 
адміністрації.
2. Рекомендувати голові Хмельницької обласної державної 
адміністрації до 15 жовтня 2021 року поінформувати 
депутата обласної ради Лебединського В. В. та обласну 
раду про результати розгляду депутатського запиту.

(Рішення № 18-6/2021 додано)

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що всі
постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення, в якому йдеться про 
звільнення:

- Клименка Андрія Борисовича з посади директора 
«Хмельницького обласного науково-методичного центру 
культури і мистецтва»;

- Колесник Наталії В’ячеславівни з посади директора 
«Хмельницького обласного центру туризму 
і краєзнавства»;

- Ткачук Наталії Євгеніївни з посади директора 
комунального некомерційного підприємства
«Хмельницький обласний центр громадського здоров’я» 
Хмельницької обласної ради;

- Пундік Алли Казимирівни з посади директора 
«Хмельницького академічного обласного театру ляльок».

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про затвердження розпоряджень голови
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за -  57 обласної ради, першого заступника голови обласної ради»
проти -  0 прийняти як рішення ради.
утримались -  0 
не голосували -  3
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 19-6/2021 додано)

20. Про призначення ПОБЕРЕЖНОГО Анатолія Івановича 
на посаду директора комунального некомерційного підприємства 
«Хмельницький обласний інформаційно-аналітичний центр медичної 
статистики» Хмельницької обласної ради

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що питання «Про призначення на посаду директора 
комунального некомерційного підприємства
«Хмельницький обласний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики» Хмельницької обласної ради» 
розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій, які 
підтримали включення цього питання до проєкту порядку 
денного 6 сесії, та остаточно визначатимуться щодо 
запропонованої кандидатури на пленарному засіданні.

10 вересня відбувся конкурс на заміщення вакантної 
посади, де було визначено переможця -  Побережного 
Анатолія Івановича.

Оновлений проєкт рішення надіслано депутатам 
на електронні скриньки. Президія обласної ради 
підтримала включення оновленого проєкту рішення 
питання «Про призначення Побережного Анатолія 
Івановича на посаду директора комунального 
некомерційного підприємства «Хмельницький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» 
Хмельницької обласної» до порядку денного.

ВИРІШИЛИ: За результатом голосування рішення не прийнято.
за -  14
проти -  0
утримались -  12
не голосували -  33
(результати поіменного
голосування додано)
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21. 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: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що всі
постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення з цього питання.

ВИРІШИЛИ: 
за -  51 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  9 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «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» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 20-6/2021 додано)

22. 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: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що всі
постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення з цього питання.

ВИРІШИЛИ: 
за -  56 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  4 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про безоплатну передачу майна із 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Хмельницької області у комунальну власність 
Плужненської сільської ради Шепетівського району 
Хмельницької області» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 21-6/2021 додано)
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23. Про безоплатну передачу майна із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області у комунальну 
власність Дунаєвецької міської ради

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що більшість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення з цього 
питання. Постійна комісія з питань бюджету та фінансів 
рекомендувала обласній раді передати Дунаєвецькій 
міській раді рухоме майно, необхідне для функціонування 
закладу, тільки після завершення роботи ліквідаційної 
комісії. Цю пропозицію буде враховано в роботі 
ліквідаційної комісії.

ВИСТУПИЛИ: Сергій Яковлев, депутат обласної ради (фракція
«ВО « Батьківщина»), який вніс пропозицію повернутися 
до голосування за проєкт рішення питання 20 -  «Про 
призначення Побережного Анатолія Івановича на посаду 
директора комунального некомерційного підприємства 
«Хмельницький обласний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики» Хмельницької обласної 
ради».

Віолета Лабазюк, ПРОПОЗИЦІЯ:
головуюча Повернутися до голосування за проєкт рішення питання

20 -  «Про призначення Побережного Анатолія Івановича 
на посаду директора комунального некомерційного 
підприємства «Хмельницький обласний інформаційно- 
аналітичний центр медичної статистики» Хмельницької 
обласної ради» (ініціатор -  Сергій Яковлев). 
ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО: 
за -  18 
проти -  1 
утримались -  4 
не голосували -  37

ВИРІШИЛИ: 
за -  54 
проти -  0

Проєкт рішення «Про безоплатну передачу майна із 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Хмельницької області у комунальну власність
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утримались -  0 Дунаєвецької міської ради» прийняти як рішення ради.
не голосували -  6
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 22-6/2021 додано)

24. Про безоплатну передачу майна із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області у комунальну 
власність Полонської міської ради Шепетівського району Хмельницької 
області

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення з цього 
питання.

ВИРІШИЛИ: 
за -  58 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  2 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про безоплатну передачу майна із 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Хмельницької області у комунальну власність Полонської 
міської ради Шепетівського району Хмельницької 
області» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 23-6/2021 додано)

25. 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:

ВИРІШИЛИ: 
за -  54 
проти -  0 
утримались -  0

Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, 
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення з цього 
питання.

Проєкт рішення «Про надання згоди Національній 
академії педагогічних наук України на безоплатну 
передачу майна (наукової друкованої літератури) 
з державної власності у спільну власність територіальних
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не голосували -  6 громад сіл, селищ, міст Хмельницької області» прийняти 
(результати поіменного як рішення ради. 
голосування додано)

(Рішення № 24-6/2021 додано)

26. 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: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення з цього питання.

ВИРІШИЛИ: 
за -  54 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  6 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «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» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 25-6/2021 додано)

27. Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги 
на 2021 рік

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення з цього питання.
Проєкт рішення «Про затвердження тарифів на платні 
соціальні послуги на 2021 рік» прийняти як рішення ради.

ВИРІШИЛИ: 
за -  55 
проти -  0
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утримались -  0 
не голосували -  5
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 26-6/2021 додано)

28. 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: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення.

Постійна комісія з питань управління комунальною 
власністю та приватизації рекомендувала підтримати 
запропонований проєкт рішення, 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. Пропозицію комісії враховано.

ВИРІШИЛИ: 
за -  51 
проти -  0 
утримались -  1 
не голосували -  8 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про Перелік об’єктів малої приватизації 
(окреме майно) спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Хмельницької області, що підлягають 
приватизації у 2021 -  2022 роках» прийняти як рішення 
ради.

(Рішення № 27-6/2021 додано)

29. 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: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.
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ВИРІШИЛИ: 
за -  56 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  4 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «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» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 28-6/2021 додано)

30. Про_____перейменування____ комунального____ некомерційного
підприємства «Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер» 
Хмельницької обласної ради

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що усі
постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення.

ВИРІШИЛИ: 
за -  55 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  5 
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 29-6/2021 додано)

Проєкт рішення «Про перейменування комунального 
некомерційного підприємства «Хмельницький обласний 
протитуберкульозний диспансер» Хмельницької обласної 
ради» прийняти як рішення ради.

31. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 серпня 
2015 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: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що всі постійні комісії та президія обласної ради
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підтримали запропонований проєкт рішення.

Проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної 
ради від 20 серпня 2015 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)» прийняти 

(результати поіменного як рішення ради. 
голосування додано)

(Рішення № 30-6/2021 додано)

ВИРІШИЛИ: 
за -  57 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  3

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

ВИСТУПИЛИ: Сергій Яковлев, депутат обласної ради (фракція
«ВО « Батьківщина»), який вніс пропозицію зняти питання 
про затвердження Положення про проведення 
конкурсного відбору з розгляду, оскільки, як виявилося 
у ході голосування питання 20, результати конкурсної 
комісії не мають ні юридичної, ні фактичної дії.

Віолета Лабазюк, ПРОПОЗИЦІЯ:
головуюча Зняти розгляд питання 32 «Про затвердження Положення

про проведення конкурсного відбору на посаду керівника 
закладу фахової передвищої освіти спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області» (ініціатор -  Сергій Яковлев).

ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО: 
за -  14 
проти -  1 
утримались -  0 
не голосували -  45
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ВИРІШИЛИ: 
за -  48 
проти -  1 
утримались -  4 
не голосували -  7 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про затвердження Положення про 
проведення конкурсного відбору на посаду керівника 
закладу фахової передвищої освіти спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 31-6/2021 додано)

/ Л / Л  І І • • ••• X I  • •• • ••33. Про припинення шляхом ліквідації Берездівської спеціальної 
школи Хмельницької обласної ради

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що питання розглядалося на засіданнях усіх постійних 
комісій, більшість з яких підтримали запропонований 
проєкт рішення. Питання підтримане і президією обласної 
ради.

Постійна комісія з питань будівництва, житлово- 
комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології рекомендувала 
не підтримувати проєкт рішення обласної ради щодо 
закриття Берездівської спеціальної школи Хмельницької 
обласної ради та рекомендувала обласній державній 
адміністрації внести пропозиції щодо створення на базі 
майна Берездівської спеціальної школи у с. Берездів 
спеціального закладу (притулку тимчасового перебування) 
для сімей, які постраждали від домашнього насильства або 
опинилися у складних життєвих обставинах.

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів 
рекомендувала обласній державній адміністрації надати 
пропозиції щодо відкриття на базі Берездівської 
спеціальної школи Хмельницької обласної ради (після ї 
ліквідації) закладу соціального спрямування. Висновки 
постійних комісій скеровано за належністю.

Головуюча також наголосила, що під час розгляду 
питання по Берездову, постійні комісії з питань правової 
політики, регламенту, депутатської діяльності та етики, 
свободи слова та комунікацій; з питань регіонального
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розвитку, міжнародного та міжмуніципального 
співробітництва, місцевого самоврядування
та децентралізації, а також з питань економічного 
розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, 
транспорту та зв’язку рекомендували обласній державній 
адміністрації розглянути питання можливості створення 
на базі майна Хмельницької обласної психіатричної 
лікарні № 3 (с. Яблунівка), що ліквідовано та перебуває 
на балансі КНП «Хмельницький обласний заклад 
з надання психіатричної допомоги» Хмельницької 
обласної ради», будинку-інтернату соціального 
спрямування.

Головуюча дала з цього приводу протокольне доручення: «Рекомендувати 
Хмельницькій обласній державній адміністрації розглянути питання можливості 
створення будинку-інтернату соціального спрямування на базі майна 
Хмельницької обласної психіатричної лікарні № 3 (с. Яблунівка), що ліквідовано 
та перебуває на балансі КНП «Хмельницький обласний заклад з надання 
психіатричної допомоги» Хмельницької обласної ради. Подати відповідні 
матеріали на розгляд чергової сесії Хмельницької обласної ради».

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про припинення шляхом ліквідації
за -  44 Берездівської спеціальної школи Хмельницької обласної
проти -  7 ради» прийняти як рішення ради.
утримались -  0
не голосували -  9
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення № 32-6/2021 додано)

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

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ: 
за -  56

Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, 
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

Проєкт рішення «Про визначення Уповноваженої особи з 
проведення процедур закупівель та спрощених
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проти -  0 закупівель» прийняти як рішення ради.
утримались -  0 
не голосували -  4
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 33-6/2021 додано)

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

ВИСТУПИЛИ: Сергій Гриценко, в. о. керівника Хмельницької обласної
прокуратури, який інформував присутніх про результати 
діяльності органів прокуратури Хмельницької області 
у І півріччі 2021 року.

Сергій Гриценко відповів на запитання депутатів обласної ради: Михайла 
Бойка (фракція «ВО «Батьківщина»), Лілії Брухнової («За майбутнє»), Юрія 
Смаля («Команда Симчишина»), Ігоря Гая (фракція «За майбутнє»), першого 
заступника голови обласної ради Володимира Г ончарука.

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про результати діяльності органів
за -  51 прокуратури Хмельницької області у І півріччі 2021 року»
проти -  0 прийняти як рішення ради.
утримались -  1
не голосували -  8
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення № 34-6/2021 додано)
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36. 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: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

ВИРІШИЛИ: 
за -  53 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  7 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «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» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 35-6/2021 додано)

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що питання розглядалося на засіданнях усіх постійних 
комісій та президії обласної ради.

Постійна комісія з питань охорони здоров’я 
та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, 
молоді та спорту рекомендувала Хмельницькій обласній 
державній адміністрації при внесенні змін до обласного 
бюджету на 2021 рік передбачити кошти на фінансування 
наступних заходів:

- погашення заборгованості Обласної фірми
«Кіновідеопрокат» за спожиту у 2021 році електричну 
енергію перед ТОВ «Хмельницькенергозбут» (85,3 тис. 
грн) та за спожиту теплову енергію перед 
КП «Хмельницьктеплокомуненерго» (232,1 тис. гривень);

- поточний ремонт покрівлі Хмельницького
університету управління та права імені Леоніда Юзькова
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за адресою: вул. Героїв Майдану, 8 (298,36 тис. грн);
- капітальний ремонт (заміна вікон) та поточний 

ремонт сходових маршів між 1, 2 та 3 поверхами 
у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії по 
вул. Проскурівського підпілля, 139 (1020,97 тис. грн та 
213,60 тис. грн відповідно).

Постійні комісії з питань правової політики, 
регламенту, депутатської діяльності та етики, свободи 
слова та комунікацій, з питань регіонального розвитку, 
міжнародного та міжмуніципального співробітництва, 
місцевого самоврядування та децентралізації, а також 
з питань економічного розвитку, промисловості, 
підприємництва, енергетики, транспорту та зв’язку 
рекомендували обласній державній адміністрації 
передбачити видатки на фінансування заходів Програми 
на 2021 рік згідно з рішенням «Про внесення змін 
до програми фінансової підтримки об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Хмельницької області на 2018 -  2022 роки». Висновки 
постійних комісій скеровано за належністю.

ВИСТУПИЛИ: Тетяна Калюжна, депутатка обласної ради (фракція
«Команда Симчишина»), яка висловила обурення щодо 
проведення кінофестивалю, який днями відбувся 
у Хмельницькій області, не в комунальному кінотеатрі, 
а в приватному. Зауважила також про відсутність до цього 
часу програми підтримки і розвитку кінотеатру 
«Планета», адже складається враження, що комунальний 
заклад кіно намагаються просто «злити».

На запитання депутатки обласної ради Тетяни Калюжної відповів голова 
Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Гамалій, який зокрема 
зазначив, що кінотеатр «Планета» було включено до списку закладів, де мали 
б проводитися покази, однак відповідна кінокомісія з підготовки фестивалю 
не обрала його для проведення відповідного конкурсу.

ВИРІШИЛИ: 
за -  57 
проти -  0

Проєкт рішення «Про внесення змін до програми 
фінансової підтримки об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької
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утримались -  0 області на 2018 -  2022 роки» прийняти як рішення ради.
не голосували -  3
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 36-6/2021 додано)

38. 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: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що всі
постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення.

ВИСТУПИЛИ: Оксана Каденко, депутатка обласної ради (фракція
«ВО «Батьківщина») повідомила, що на виконання 
антикорупційного законодавства з цього питання та з 
наступного питання «Про виконання цільової регіональної 
програми підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових 
умов сільського населення «Власний дім» на 2012 -  2020 
роки», пов’язаного з цим, участі у прийнятті рішень з цих 
питань не братиме у зв’язку із реальним конфліктом 
інтересів.

На вимогу депутатської фракції «За конкретні справи» оголошено перерву 
тривалістю 20 хвилин.

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ

ВИРІШИЛИ: 
за -  46 
проти -  1 
утримались -  0

Проєкт рішення «Про виконання цільової регіональної 
програми підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових 
умов сільського населення «Власний дім» на 2012 -  2020
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не голосували -  13 роки» прийняти як рішення ради.
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 37-6/2021 додано)

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що всі
постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення.

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про виконання програми зайнятості
за -  51 населення Хмельницької області до 2020 року» прийняти
проти -  0 як рішення ради.
утримались -  0
не голосували -  9
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення № 38-6/2021 додано)

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що всі
постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення.

Постійні комісії з питань охорони здоров’я 
та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, 
молоді та спорту та з питань будівництва, житлово - 
комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології рекомендували обласній 
державній адміністрації спільно з Агенцією регіонального
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розвитку підготувати та винести на розгляд обласної ради 
проєкт рішення про проведення обласного конкурсу 
мікропроєктів сталого місцевого розвитку у Хмельницькій 
області на 2022 -  2025 роки. Висновки постійних комісій 
скеровано за належністю.

ВИРІШИЛИ: 
за -  51 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  9 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про виконання програми проведення 
обласного конкурсу мікропроектів сталого місцевого 
розвитку у Хмельницькій області на 2017 -  2020 роки» 
прийняти як рішення ради.

(Рішення № 39-6/2021 додано)

ВИСТУПИЛИ: Лариса Конончук, депутатка обласної ради (фракція
«Команда Симчишина»), яка наголосила на тому, 
що Програма проведення обласного конкурсу 
мікропроєктів сталого місцевого розвитку у Хмельницькій 
області на 2017 -  2020 роки давала можливість громадам 
реалізовувати свої проєкти, залучаючи кошти обласного 
бюджету. Оскільки дію програми завершено, 
запропонувала розробити нову програму і винести її 
на розгляд ради.

Головуюча дала з цього приводу протокольне доручення: «Рекомендувати 
Хмельницькій обласній державній адміністрації розробити нову Програму 
проведення обласного конкурсу мікропроєктів сталого місцевого розвитку 
у Хмельницькій області. Подати відповідні матеріали на розгляд Хмельницької 
обласної ради».

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що всі
постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення.
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ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про виконання обласної програми
за -  54 сприяння розвитку громадянського суспільства на 2018 -
проти -  0 2020 роки» прийняти як рішення ради.
утримались -  0
не голосували -  6
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення № 40-6/2021 додано)

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що більшість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

Постійна комісія з питань будівництва, житлово- 
комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології рекомендувала обласній 
державній адміністрації розглянути пропозицію щодо 
залучення правонаступників земельних ділянок 
до вирішення питань, пов’язаних з вивезенням раніше 
накопичених відходів хімічних засобів захисту рослин. 
Висновок скеровано за належністю.

ВИРІШИЛИ: 
за -  54 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  6 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про виконання програми охорони 
навколишнього природного середовища Хмельницької 
області на 2016 -  2020 роки» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 41-6/2021 додано)

ВИСТУПИЛИ: Володимир Гончарук, перший заступник голови
ради, який коротко зупинився на деяких аспектах 
програми та висловив окремі пропозиції розробникам 
програми.
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43. Про виконання програми підвищення рівня безпеки дорожнього
руху Хмельницької області на 2018 -  2020 роки

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що всі
постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення.

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про виконання програми підвищення
за -  52 рівня безпеки дорожнього руху Хмельницької області
проти -  0 на 2018 -  2020 роки» прийняти як рішення ради.
утримались -  0
не голосували -  8
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення № 42-6/2021 додано)

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

ВИРІШИЛИ: 
за -  53 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  7 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про виконання обласної соціальної 
програми підтримки сім'ї, запобігання та протидії 
домашньому насильству на період до 2020 року» прийняти 
як рішення ради.

(Рішення № 43-6/2021 додано)
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СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що всі
постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення.

Постійна комісія з питань будівництва, житлово- 
комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології рекомендує обласній 
державній адміністрації докласти максимальних зусиль 
щодо виконання у поточному році цієї програми 
в повному обсязі.

Висновок постійної комісії скеровано до обласної 
державної адміністрації.

ВИСТУПИЛИ: Володимир Гончарук, перший заступник голови
ради, який коротко аргументував окремі думки щодо 
неефективності програми, зокрема з освоєння коштів. 
Наголосив на незадовільній роботі профільного 
Департаменту з підготовки до чергової хвилі підняття цін 
на газ. Запропонував ініціативи: забрати штучне 
обмеження можливості взяття ОСББ та іншими 
громадянами, які використовують державні кредитні 
програми, з міст обласного підпорядкування, аби вони 
могли брати участь у цих програмах; у частині розгляду 
питань щодо заміни та встановлення котлів, необхідно 
враховувати основне -  ефективність техніко-економічних 
обґрунтувань. Наразі ця робота вкрай незадовільна. 
Запропонував надати пропозиції та конкретні ініціативи 
щодо покращення стану енергоефективності області.

Сергій Яковлев, депутат обласної ради (фракція 
ВО «Батьківщина»), який підтримав пропозицію 
Володимира Гончарука як висновок постійної комісії, 
а також зазначив, що програма справді не досить 
ефективна й потребує збільшення фінансування.

Віктор Бурлик, депутат обласної ради (фракція 
«Команда Симчишина»), який зазначив про низький 
рівень підготовки доповідачів щодо питань про хід 
виконання окремих програм.

45. Про хід виконання у 2020 році програми підвищення
енергоефективності Хмельницької області на 2017 -  2021 роки
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ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про хід виконання у 2020 році програми
за -  53 підвищення енергоефективності Хмельницької області
проти -  0 на 2017 -  2021 роки» прийняти як рішення ради.
утримались -  0
не голосували -  7
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення № 44-6/2021 додано)

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що усі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

ВИРІШИЛИ: 
за -  51 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  9 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про хід виконання у 2020 році програми 
поводження з відходами у Хмельницькій області на 2018 -  
2022 роки» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 45-6/2021 додано)

47. Про внесення змін до програми розвитку рибного господарства 
Хмельницької області на 2018 -  2022 роки

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

ВИСТУПИЛИ: Юрій Смаль, депутат обласної ради (фракція
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«Команда Симчишина»), який акцентував увагу на 
основній проблематиці -  активізації процесів повернення 
акваторії р. Дністер до відомчої належності 
до Хмельницького рибоохоронного патруля, оскільки 
наразі основні водні притоки Хмельниччини знаходяться 
у відомстві Чернівецького рибоохоронного патруля.

Сергій Гамалій, голова Хмельницької обласної державної адміністрації 
вручив відзнаку Прем’єр-міністра України, її отримала депутатка обласної ради 
Тетяна Крупа (фракція «Слуга народу»).

ВИРІШИЛИ: 
за -  53 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  7 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про внесення змін до програми розвитку 
рибного господарства Хмельницької області на 2018 -  
2022 роки» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 46-6/2021 додано)

На вимогу депутата обласної ради Сергія Іващука (фракція «За майбутнє») 
головуюча оголосила перерву у пленарному засіданні тривалістю 10 хвилин.

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що всі
постійні комісії та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення.

Постійна комісія з питань управління комунальною 
власністю та приватизації рекомендувала Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації 
опрацювати інформацію обласних закладів охорони 
здоров’я щодо необхідності їх дофінансування з метою 
приведення у відповідність до вимог пакетів послуг НСЗУ 
та вишукати джерела фінансування. Висновок постійної
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комісії скеровано за належністю.

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про внесення змін до обласної програми
за -  54 розвитку та підтримки комунальних закладів охорони
проти -  0 здоров’я Хмельницької обласної ради на 2021 рік»
утримались -  0 прийняти як рішення ради.
не голосували -  6
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення № 47-6/2021 додано)

ВИСТУПИЛИ: Руслан Скримський, депутат обласної ради (фракція
«Європейська Солідарність»), який запропонував питання 
57 порядку денного «Про внесення змін до обласного 
бюджету Хмельницької області на 2021 рік» розглянути 
після питання 48 «Про внесення змін до обласної 
програми розвитку та підтримки комунальних закладів 
охорони здоров’я Хмельницької обласної ради на 2021 рік.

Віолета Лабазюк, ПРОПОЗИЦІЯ:
головуюча Питання про внесення змін до бюджету розглянути

наступним у порядку денному (ініціатор -  Руслан 
Скримський).

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  34 
проти -  2 
утримались -  1 
не голосували -  33

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що питання розглядалося на засіданнях усіх постійних 
комісій та президії обласної ради. У ході його розгляду 
постійні комісії та президія обласної ради напрацювали 
низку рекомендацій до проєкту рішення. При реєстрації 
роздано таблиці, де перелічено вказані рекомендації,
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а також зазначено, яким чином розробники проєкту 
рішення відреагували на них, або ж надано необхідні 
роз’яснення.

Крім того, підготовлено і надано депутатам при 
реєстрації новий, уточнений проєкт рішення з питання 
«Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької 
області на 2021 рік». У цьому уточненому проєкті уже 
враховано позиції, передбачені у вищезазначеній таблиці.

ВИРІШИЛИ: 
за -  53 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  6 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про внесення змін до обласного 
бюджету Хмельницької області на 2021 рік» прийняти 
як рішення ради.

(Рішення № 48-6/2021 додано)

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

ВИРІШИЛИ: За підсумками голосування рішення не прийнято.
за -  20
проти -  0
утримались -  5
не голосували -  33
(результати поіменного
голосування додано)

ВИСТУПИЛИ: Оксана Каденко, депутатка обласної ради (фракція
«ВО «Батьківщина»), яка, звернулася до депутатів -  
«друзів і ворогів України та області» щодо непідтримання 
ними програми, завдяки якій відбувається повернення
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коштів до обласного бюджету. Крім цього, з допомогою 
програми повертається життя в село. Зазначила, 
що вважає, що неприйняття програми -  це результат 
«політичних репресій» та переслідування, які протягом 
тривалого часу реалізовуються стосовно депутатів 
обласної ради, які мають іншу точку зору, ніж керівництво 
ради. Прикро, що визначаючись щодо голосування 
за звичайну програму, більшість керується не інтересами 
мешканців області, а відповідними домовленостями. 
Назріла проблема визначитися чи тут є друзі і вороги один 
одному, чи ми усі друзі інтересам області, державності та 
Україні. Заявила, що відбулася спроба «закрити рота» усім 
тим депутатам, які не погоджуються із суб’єктивізмом, 
з управлінською некомпетентністю тощо. Наголосила, що 
це приклад «репресій», що застосовуються до членів 
сімей цих депутатів, зокрема й до її чоловіка, який очолює 
цей фонд. Висловилася про те, що в раді не має бути 
ситуації, коли тільки одна імперативна думка 
реалізовується у сесійній залі. Як керівник депутатської 
групи заявила, що відтепер члени її групи будуть публічно 
заявляти про спроби тиску, ненадання можливості для 
критики та висловлення своєї думки. Звернула увагу на те, 
що головне -  за депутатами стоять виборці, 
а за прийняттям тієї чи іншої програми стоять прості 
селяни, які тепер не матимуть змоги отримати житло.

Оксана Бочкарьова, депутатка обласної ради 
(фракція «Слуга народу»), яка звернулася до депутатів, 
обурившись з приводу неприйняття рішення щодо 
цільової регіональної програми підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі 
та поліпшення житлово-побутових умов сільського 
населення «Власний дім», наголосивши, що це можна 
розцінювати зокрема і як прояв неповаги до окремих 
депутатів обласної ради.

Сергій Яковлев, депутат обласної ради (фракція 
«ВО «Батьківщина»), який загострив увагу на так званій 
проблемі переходу на особистості та окремих аспектах 
організації й проведення пленарних засідань, зокрема, 
на той факт, що на початку засідання пропозицію 
перенести розгляд бюджетного питання не було 
підтримано, однак згодом, без пояснень, пропозицію
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іншого депутата про перенесення бюджетного питання 
депутати все ж підтримали.

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

ВИРІШИЛИ: 
за -  52 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  7 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про програму сприяння якісній бойовій 
підготовці військової частини 3053 Національної гвардії 
України, яка розташована на території Хмельницької 
області, на 2021-2022 роки» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 49-6/2021 додано)

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що більшість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

Постійна комісії з питань будівництва, житлово- 
комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології рекомендувала обласній 
державній адміністрації зазначити у програмі про 
необхідність створення, регіонально, у територіальних 
громадах центрів -  спеціальних закладів («кризових» 
кімнат) для сімей, які постраждали від домашнього 
насильства або опинилися у складних життєвих 
обставинах.

Згідно з відповіддю облдержадміністрації висновок 
комісії враховано в остаточному варіанті рішення. 
Відповідь надіслано депутатам для ознайомлення.
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ВИРІШИЛИ: 
за -  52 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  7

Проєкт рішення «Про обласну комплексну програму 
підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому 
насильству на період до 2025 року» прийняти як рішення 
ради.

(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 50-6/2021 додано)

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, 
що більшість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів 
рекомендувала обласній державній адміністрації 
доповнити заходи програми пунктом «Облаштування 
безпечних пішохідних переходів біля навчальних закладів, 
які розташовані на під’їздах до автомобільних доріг 
загального користування місцевого та державного 
значення» та подати оновлений варіант програми.

Згідно з відповіддю облдержадміністрації висновок 
комісії враховано в остаточному варіанті рішення. 
Відповідь надіслано депутатам для ознайомлення.

ВИСТУПИЛИ: Юрій Смаль, депутат обласної ради (фракція 
«Команда Симчишина»), який зазначив, що усі помітили, 
що дороги ремонтуються, однак зауважив, на необхідності 
ще більшого заощадження коштів платників податків, які 
витрачаються на ремонт доріг, і не знижувати темп робіт.

ВИРІШИЛИ:
за -  52

Проєкт рішення «Про програму підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху Хмельницької області на 2021 -  2023
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проти -  0 роки» прийняти як рішення ради.
утримались -  0 
не голосували -  7
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 51-6/2021 додано)

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

Артем Ромасюков, депутат обласної ради (фракція 
«Команда Симчишина»), який звернувся до голови 
обласної державної адміністрації та профільного 
Департаменту з пропозицію перебачити у бюджеті 
на наступний рік певне фінансування, оскільки є низка 
об’єктів, які вже потребують виготовлення проєктно- 
кошторисної документації та ін., закликав підтримати 
проєкт рішення з цього питання.

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про програму збереження об’єктів
за -  51 культурної спадщини Хмельницької області на 2021 -
проти -  0 2025 роки» прийняти як рішення ради.
утримались -  0
не голосували -  9
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення № 52-5/2021 додано)

55. Про програму розвитку туризму Хмельницької області на 2021 -  
2025 роки

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
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що більшість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

Постійні комісії з питань охорони здоров’я 
та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, 
молоді та спорту, з питань правової політики, регламенту, 
депутатської діяльності та етики, свободи слова 
та комунікацій, а також з питань регіонального розвитку, 
міжнародного та міжмуніципального співробітництва, 
місцевого самоврядування та децентралізації 
рекомендували Хмельницькій обласній державній 
адміністрації доопрацювати проєкт рішення, зокрема:

1) пункт 1.1 додатку до програми щодо
необхідності виділення 350 тис. грн для розробки 
концепції та проведення інформаційно-туристичної 
кампанії виключити, оскільки у Програмі соціального 
та економічного розвитку Хмельницької області на 
2021 рік зазначено, що концепцію розвитку туризму 
вже розроблено;

2) розробити окрему концепцію розвитку
Дністровської зони, оскільки вона є туристичним магнітом 
всеукраїнського рівня;

3) пункт 1.3 додатку до програми щодо розробки 
та впровадження туристичного порталу виключити, 
оскільки в рамках проєкту «Подорожуй з Хмельницького» 
туристичний портал уже створено;

4) пункт 2.4 додатку до програми щодо
створення туристично-інформаційного центру на базі 
КП «Аеропорт Хмельницький» виключити, оскільки у 
Хмельницькому на вул. Проскурівська уже створено 
туристично-інформаційний центр;

5) пункт 2.7 додатку до програми щодо 
придбання мобільного стенду для скелелазіння виключити 
як необгрунтований.

Підтримати запропонований проєкт рішення 
з урахуванням зазначених вище пропозицій та винести 
на розгляд пленарного засідання обласної ради. Висновки 
комісій скеровано за належністю.

Постійна комісії з питань будівництва, житлово- 
комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології рекомендувала обласній 
державній адміністрації до засідання президії обласної 
ради у програмі зазначити про необхідність виготовлення
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книжкової продукції (буклетів) «Туристична 
Хмельниччина», а також внести пункт про туристичні 
об’єкти в смт Сатанів, зокрема «Парк хижаків». 
Підтримати проєкт рішення обласної ради з урахуванням 
зазначених пропозицій.

Висновок постійної комісії, згідно з відповіддю 
профільного Департаменту враховано.

ВИСТУПИЛИ: Володимир Гончарук, перший заступник голови
обласної ради, який висловив окремі критичні зауваження 
щодо змісту програми, однак застеріг, щоб не трапилося 
ситуації у майбутньому, коли немає фактичного 
фінансування, адже просто продукувати програми не 
потрібно. Пріоритет розвитку Хмельниччини -  туризм, 
тому необхідно працювати над якісною реалізацією 
програми, зокрема і над втіленням заходів з міжнародного 
туризму тощо. Наголосив на необхідності внесення більш 
конструктивних пропозицій щодо розвитку туризму 
області.

ВИРІШИЛИ: 
за -  51 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  9 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про програму розвитку туризму 
Хмельницької області на 2021 -  2025 роки» прийняти 
як рішення ради.

(Рішення № 53-6/2021 додано)

56. Про обласну програму «Спортивний майданчик» на 2022 -  2026 
роки

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що шість
постійних комісій та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення.

Члени постійної комісії з питань бюджету та фінансів 
та з питань управління комунальною власністю
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ВИСТУПИЛИ:

та приватизації вирішили остаточно визначатися щодо 
цього питання на пленарному засіданні.

Оксана Каденко, депутатка обласної ради (фракція 
«ВО «Батьківщина»), яка зазначила, що програма 
не є однозначною, зауважила що у ній не враховано низку 
пропозицій профільного Департаменту обласної 
державної адміністрації, висловила припущення, 
що програма є більше політичною, ніж практичною, адже 
їй бракує доцільності щодо обов’язковості прийняття саме 
на цій сесії. Закликала не підтримувати проєкт рішення 
з цього питання.

Уляна Ткаченко, депутатка обласної ради (фракція 
«За конкретні справи»), яка зазначила, що три фракції, 
зокрема «За конкретні справи», «Слуга народу» 
та «ВО «Батьківщина» не були долучені до участі 
у її розробці та врахування пропозицій щодо програми. 
Зазначила, що програма заполітизована та потребує 
доопрацювання.

Оксана Бочкарьова, депутатка обласної ради 
(фракція «Слуга народу»), яка зазначила, що підстав для 
прийняття цієї програм недостатньо, адже на наступний 
рік планується прийняття відповідної державної програми 
щодо встановлення спортивних майданчиків. Тому наразі 
немає потреби розпорошувати кошти обласного бюджету.

Сергій Яковлев, депутат обласної ради (фракція 
«ВО «Батьківщина»), який зауважив, що наразі прийнято 
понад 60 обласних програм, окремі з яких мають мізерне 
або взагалі не фінансуються. З огляду на це, немає 
доцільності множити програми, які не фінансуватимуться 
на належному рівні, або на догоду окремим депутатам. 
Закликав депутатів не підтримувати проєкт рішення, 
оскільки аргументів для її прийняття недостатньо.

Сергій Іващук, депутат обласної ради (фракція 
«За майбутнє»), який зазначив, що спортивні майданчики 
-  це підтримка молоді та спорту. У країнах Євросоюзу 
навіть у найменших селах є гарно облаштовані спортивні 
майданчики, це ніби посил для громад у майбутньому
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ВИРІШИЛИ: 
за -  35 
проти -  3 
утримались -  1 
не голосували -  20

сприяти виділенню коштів для встановлення 
спортмайданчиків в своїх громадах. Депутати обалсної 
ради також мають можливість долучитися до того, щоб 
максимально сприяти спортивному розвитку дітей. 
Висловив переконання, що наразі цей процес активний, 
майданчики встановлюються за кошти спонсорів, 
меценатів, однак й депутати можуть долучитися до 
вирішення цієї важливої проблеми для дітей і майбутнього 
здоров’я нації. Закликав депутатів підтримати проєкт 
рішення.

Віолета Лабазюк, голова обласної ради, яка 
зазначила, що депутати восьмого скликання спільно вже 
змогли прийняти низку важливих програм, в тому числі й 
для мотивації спортивного розвитку дітей, також 
закликала підтримати запропонований проєкт програми, 
адже наразі у сільській місцевості потреба у встановленні 
таких майданчиків є дуже чутливою, особливо у 
невеликих населених пунктах, де немає відповідної 
спортивної бази та багатофункціональних спортивних 
майданчиків з твердим покриттям, про що свідчать 
відповідні запити та численні звернення на адресу 
обласної ради.

Висловила прохання підтримати проєкт рішення.

Проєкт рішення «Про обласну програму «Спортивний 
майданчик» на 2022 -  2026 роки» прийняти як рішення 
ради.

(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 54-6/2021 додано)

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, 
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.
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ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про прогноз обласного бюджету
за -  51 Хмельницької області на 2022 -  2024 роки» прийняти
проти -  0 як рішення ради.
утримались -  0
не голосували -  8
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення № 55-6/2021 додано)

58. 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: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

ВИРІШИЛИ: 
за -  47 
проти -  0 
утримались -  1 
не голосували -  11 
(результати поіменного 
голосування додано)

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

(Рішення № 56-6/2021 додано)

59. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради 
до Президента України та Верховної Ради України щодо масової 
дискримінації 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: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що більшість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

Олександр Розізнаний, депутат обласної ради
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(фракція «ВО «Батьківщина»), який звернув увагу 
на ту категорію ветеранів та пенсіонерів силових відомств, 
які, зокрема, дискриміновані і щодо яких не виконуються 
норми Конституції та законодавства України 
та які потребують перерахунку пенсій.

Володимир Поворозник, депутат обласної ради 
(фракція «За конкретні справи»), який зупинився 
на важливості професії військового та проблеми, що 
склалася в державі із перерахунком пенсій цій категорії 
пенсіонерів. Закликав підтримати текст звернення.

ВИРІШИЛИ: 
за -  46 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  14 
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 57-6/2021 додано)

Проєкт рішення «Про звернення депутатів Хмельницької 
обласної ради до Президента України та Верховної Ради 
України щодо масової дискримінації 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» прийняти як рішення ради.

60. Про внесення змін до Програми відновлення та розвитку 
комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018 -  2022 роки

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

ВИРІШИЛИ: 
за -  53 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  7 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про внесення змін до Програми 
відновлення та розвитку комунального підприємства 
«Аеропорт Хмельницький» на 2018 -  2022 роки» 
прийняти як рішення ради.

(Рішення № 58-6/2021 додано)
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61. Про виконання обласної програми «Територіальна оборона 
на 2017 -  2020 роки

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про виконання обласної програми
за -  53 «Територіальна оборона на 2017 -  2020 роки» прийняти
проти -  0 як рішення ради.
утримались -  0
не голосували -  7
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення № 59-6/2021 додано)

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

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

ВИРІШИЛИ: 
за -  50 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  10 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про обласну програму здійснення 
Управлінням Державної міграційної служби у 
Хмельницькій області заходів щодо взаємодії реєстрів 
територіальних громад з інформаційно -  
телекомунікаційними системами Державної міграційної 
служби на 2022 рік» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 60-6/2021 додано)
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63. Про припинення комунального закладу позашкільної освіти 
«Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді» Хмельницької обласної ради шляхом приєднання

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що п’ять
постійних комісій та президія обласної ради підтримали 
запропонований проєкт рішення.

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про припинення комунального закладу
за -  38 позашкільної освіти «Хмельницький обласний еколого-
проти -  0 натуралістичний центр учнівської молоді» Хмельницької
утримались -  1 обласної ради шляхом приєднання» прийняти як рішення
не голосували -  21 ради.
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 61-6/2021 додано)

ВИСТУПИЛИ: Оксана Бочкарьова, депутатка обласної ради (фракція
«Слуга народу»), яка зауважила, що оскільки не було 
надано слово для виступу керівнику центру, є необхідність 
обговорити питання, а лише після того знову поставити 
його на голосування.

Віолета Лабазюк, ПРОПОЗИЦІЯ:
головуюча Повернутися до обговорення питання 63 (ініціатор -

Оксана Бочкарьова).

ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО: 
за -  18 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  42

64. Про надання державному підприємству «Хмельницьке 
лісомисливське господарство» у користування мисливських угідь

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
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що шість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

ВИРІШИЛИ: 
за -  54 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  6 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про надання державному підприємству 
«Хмельницьке лісомисливське господарство»
у користування мисливських угідь» прийняти як рішення 
ради.

(Рішення № 62-6/2021 додано)

65. Про надання державному підприємству «Летичівське лісове 
господарство» у користування мисливських угідь

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що шість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про надання державному підприємству
за -  52 «Летичівське лісове господарство» у користування
проти -  0 мисливських угідь» прийняти як рішення ради.
утримались -  2
не голосували -  6
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення № 63-6/2021 додано)

66. Про надання державному підприємству «Ярмолинецьке лісове 
господарство» у користування мисливських угідь

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ: 
за -  52 
проти -  0 
утримались -  0

Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, 
що шість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

Проєкт рішення «Про надання державному підприємству 
«Ярмолинецьке лісове господарство» у користування 
мисливських угідь» прийняти як рішення ради.
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не голосували -  8
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 64-6/2021 додано)

67. Про погодження клопотань щодо приведення існуючого поділу 
лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення 
особливо захисних лісових ділянок

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що шість постійних комісій та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

ВИРІШИЛИ: 
за -  54 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  6 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про погодження клопотань щодо 
приведення існуючого поділу лісів у відповідність до 
Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 
захисних лісових ділянок» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 65-6/2021 додано)

68. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради 
до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення 
підвищення тарифів для населення

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила, що постійна
комісія з питань сільського господарства, продовольства 
та земельних відносин та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення.

Враховуючи те, що після закінчення роботи постійних 
комісій на ім’я голови обласної ради надійшло аналогічне 
звернення щодо тарифів від депутатської фракції 
ВО «Батьківщина», за погодженням з керівниками цих 
фракцій напрацьовано спільний текст звернення та проєкт 
рішення, який надіслано депутатам на електронні 
скриньки.
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ВИРІШИЛИ:
за -  47 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  13
(результати поіменного 
голосування додано)

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької 
обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо недопущення підвищення тарифів 
для населення» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 66-6/2021 додано)

69. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради 
до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності 
підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що постійна комісія з питань сільського господарства, 
продовольства та земельних відносин та президія обласної 
ради підтримали запропонований проект рішення.

ВИРІШИЛИ: 
з а - 4 8  
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  12 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проект рішення «Про звернення депутатів Хмельницької 
обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо необхідності підвищення пенсій і 
виплати додаткової пенсії у 2021 році» прийняти 
як рішення ради.

(Рішення № 67-6/2021 додано)

Головуюча, голова обласної ради Віолета Лабазюк повідомила, що питання 
порядку денного пленарного засідання шостої сесії розглянуто, сесія обласної 
ради завершила свою роботу.

/Звучить Державний Гімн України/


