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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ
• ••• ^  ••засідання президії обласної ради

(6 сесія)

13 вересня 2021 року м. Хмельницький
12:00 Будинок рад

каб. 203

На засіданні президії обласної ради

1. ЛАБАЗЮК
Віолета Олександрівна

2. ГОНЧАРУК 
Володимир 
Володимирович

3. СОКОЛЮК 
Валентин Іванович

4. БУРЛИК 
Віктор Вікторович

5. ГЛАДУНЯК 
Іван Васильович

6. ЗЕЛЕНКО 
Тетяна Іванівна

7. КОВАЛЬ
Аліна Володимирівна

були присутні такі її члени:

- голова обласної ради.

- перший заступник голови 
обласної ради.

- заступник голови обласної ради.

- голова постійної комісії з питань 
охорони здоров’я та соціальної 
політики, освіти, науки, культури, 
релігії, молоді та спорту.

- голова постійної комісії з питань
управління комунальною
власністю та приватизації.

- голова постійної комісії з питань 
правової політики, регламенту, 
депутатської діяльності, етики, 
свободи слова та комунікацій.

- голова постійної комісії з питань
регіонального розвитку,



8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ЛЕМЕЩУК 
Олена Валеріївна

ЛЕЩИШИН 
Руслан Миколайович

міжнародного та міжмуніципального 
співробітництва, місцевого
самоврядування та децентралізації.

голова постійної комісії з питань 
економічного розвитку,
промисловості, підприємництва, 
енергетики, транспорту та зв’язку.

голова постійної комісії з питань 
бюджету та фінансів.

ПУХКИИ
Михайло Опанасович

БОЧКАРЬОВА 
Оксана Валеріївна

ІВАЩУК 
Сергій Петрович

МОВСІСЯН 
Врам Македонович

СМАЛЬ
Юрій Валентинович

БРУХНОВА 
Лілія Степанівна

голова постійної комісії з питань 
сільського господарства,
продовольства та земельних 
відносин.

уповноважений представник
депутатської фракції
Хмельницької обласної організації 
політичної партії «Слуга народу».

уповноважений представник
депутатської фракції
Хмельницької обласної організації 
політичної партії «За майбутнє».

уповноважений представник
депутатської фракції
Хмельницької територіальної
організації політичної партії 
«Європейська Солідарність».

представник
фракції

обласної

уповноважений 
депутатської 
Хмельницької 
регіональної парторганізації 
політичної партії «Команда 
Симчишина».

уповноважений представник 
депутатської групи «Рівні 
можливості».
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16. ГАЙ
Ігор Віталійович

уповноважений представник 
депутатської групи «Аграрії 
Хмельниччини».

17. КАДЕНКО
Оксана Олегівна

уповноважений представник 
депутатської групи «Єдність».

18. ЦУГЛЕВИЧ
Яків Миколайович

уповноважений представник 
депутатської групи «Медицина 
Хмельниччини».

президії обласної ради:Відсутні члени

1. ФРІДМАН
Артур Давидович

2. КОРНІЙЧУК 
Олександр 
Олександрович

3. ТКАЧЕНКО 
Уляна Юріївна

4. ЯКОВЛЕВ
Сергій Володимирович

5. ДЕМЧИШЕН
Михайло Г ригорович

Г оловувала на засіданні 
Хмельницької обласної ради.

- голова постійної комісії з питань
будівництва, житлово-
комунального господарства,
інвестиційної політики,
природокористування та екології.

- уповноважений представник
депутатської фракції
Хмельницької територіальної 
організації Радикальної партії 
Олега Ляшка.

- уповноважений представник
депутатської фракції
Хмельницької обласної організації 
політичної партії «За конкретні 
справи».

- уповноважений представник
депутатської фракції
Хмельницької обласної партійної 
організації Всеукраїнського
об’єднання «Батьківщина».

- уповноважений представник 
депутатської групи
«Хмельниччина виробнича». 

президії Віолета Лабазюк, голова
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У роботі президії взяли участь голова обласної державної адміністрації 
Сергій Гамалій, перший та заступники голови облдержадміністрації Сергій 
Тюрин, Володимир Юр’єв, Сергій Ткачук; директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Сергій Пенюшкевич.

СЛУХАЛИ: головуючу, яка повідомила про те, що члени президії мають 
визначити коло питань, запропонованих до проєкту порядку денного 
пленарного засідання, крім того, планується вироблення узгоджених 
пропозицій щодо розгляду питань, які викликали дискусії під час роботи 
постійних комісій, щоб максимально результативно провести пленарне 
засідання.

Головуюча повідомила, що на попередній розгляд постійних комісій 
і президії обласної ради було винесено 44 питання, які подано відповідно 
до статей 27 та 28 Регламенту ради, у т. ч. на розгляд постійних комісій 
винесено 13 питань. Усі проєкти рішень оприлюднено на офіційному сайті 
обласної ради і відповідно до вимог статті 26 Регламенту надіслано членам 
президії та усім депутатам ради електронною поштою. Деякі проєкти -  
повторно, з врахуванням доопрацювань.

Орієнтовний перелік питань, які розглянуто на засіданнях постійних 
комісій, для зручності роботи роздано депутатам на президії під час 
реєстрації.

Члени президії розглянули питання, які запропоновано включити 
до проєкту порядку денного 6 сесії обласної ради. Відповідно до Регламенту 
обласної ради, першими на розгляд сесії винесено питання, які стосуються 
депутатських запитів.

Головуюча повідомила, що на розгляді знаходиться 23 депутатські 
запити, автори яких наполягають на продовженні терміну їх розгляду, про що 
йдеться у першому проєкті рішення.

1. Про продовження терміну розгляду депутатських запитів.

Йдеться про запити:
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.

2. ГАЯ Ігоря Віталійовича -  щодо проведення капітального ремонту
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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».

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».

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.

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.

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.

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

8. СПІВАКА Олександра Михайловича -  щодо виділення з обласного
бюджету коштів на будівництво 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.

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.

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
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та директору державного підприємства «Хмельницька обласна служба 
місцевих автодоріг».

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 адміністрації.

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.

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.

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.

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 державної 
адміністрації.

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.

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

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
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Хмельницької обласної державної адміністрації.
19. КОВАЛЬ Аліни Володимирівни -  щодо виділення 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».

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.

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.

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.

23. ГАЛКІНА Григорія Якимовича -  щодо ситуації, яка склалася навколо 
земель оборони в м. Старокостянтинів і направити його на додатковий 
розгляд Старокостянтинівському міському голові.

Члени президії схвалили включення зазначеного питання до проєкту 
порядку денного пленарного засідання.

2. Про нові депутатські запити.

Головуюча повідомила, що до обласної ради надійшло 16 нових 
депутатських звернень, які депутати просили винести на розгляд ради 
та підтримати як депутатські запити.

Відповідні проєкти рішень підготовлено і разом із текстами звернень 
направлено депутатам для ознайомлення.

Питання до проєкту порядку денного сформульовано таким чином:
- Про депутатський запит РОЗІЗНАНОГО Олександра Григоровича 

щодо виділення з обласного бюджету коштів на капітальний ремонт
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автомобільного моста через р. Горинь в смт Ямпіль Хмельницького 
району Хмельницької області;

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

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

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

до опорних закладів освіти Новоушицької територіальної громади;

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

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

- Про депутатський запит ЛАБАЗЮКА Петра Петровича щодо 
включення до обласної програми «Питна вода Хмельниччини» на 2021 
рік об’єкта «Нове будівництво водозабірної свердловини для 
водопостачання с. Гусятин Кам’янець-Подільського (Чемеровецького) 
району Хмельницької області» та передбачення в обласному бюджеті 
коштів на його фінансування;

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

- Про депутатський запит ГАЯ Ігоря Віталійовича щодо виділення 
коштів з обласного бюджету для Кам’янець-Подільського медичного 
фахового коледжу на ремонт даху, аудиторій, кабінетів та оновлення 
пошкодженого майна внаслідок буревію;

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

- Про депутатський запит ГАЯ Ігоря Віталійовича щодо 
передбачення коштів у програмі підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху Хмельницької області на 2021 -  2023 роки на облаштування 
безпечних пішохідних переходів біля навчальних закладів, 
що знаходяться поблизу автодоріг загального користування -  обласного 
та міжнародного значення;

- Про депутатський запит РОМАСЮКОВА Артема Євгенійовича 
щодо передбачення коштів в обласному бюджеті на 2022 рік для 
коригування проектно-кошторисної документації на добудову 
та укомплектування ІІІ-го пускового комплексу (концертної зали) 
Хмельницького фахового музичного коледжу ім. В. І. Заремби;

- Про депутатський запит КОВАЛЬ Аліни Володимирівни щодо 
необхідності розробки та затвердження програми розвитку пластового 
руху та відокремленого підрозділу молодіжної організації «Пласт -  
національна скацтська організація України» в місті Хмельницький 
у Хмельницькій області «Хмельницька округа;

- Про депутатський запит БУРЛИКА Віктора Вікторовича щодо 
включення до заходів програми фінансової підтримки об’єктів спільної 
власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Хмельницької області 
на 2018 -  2022 роки проведення капітального ремонту всіх корпусів КНП 
«Хмельницький обласний центр служби крові;

- Про депутатський запит СМАЛЯ Юрія Валентиновича щодо 
виділення з обласного бюджету коштів на придбання комп’ютерного 
томографа для КНП «Хмельницький обласний протитуберкульозний 
диспансер» Хмельницької обласної ради;

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

Постійні комісії підтримали запропоновані проєкти рішення з цих 
питань.

Окрім того, головуюча зауважила, що перед пленарним засіданням буде 
роздано проєкт порядку денного, де кожен запит буде пронумеровано 
як окреме питання і рішення прийматимуться по кожному з них.
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Члени президії схвалили включення зазначених запитів як питання 
до проєкту порядку денного пленарного засідання.

3. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради.

Г оловуюча повідомила, що 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».

Члени президії схвалили включення зазначеного питання до проєкту 
порядку денного пленарного засідання.

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

Головуюча повідомила, що питання 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.

Також додала, що 10 вересня відбувся конкурс на заміщення вакантної 
посади, де було визначено переможця -  ПОБЕРЕЖНОГО Анатолія 
Івановича.

Оновлений проєкт рішення надіслано депутатам на електронні скриньки.

Члени президії схвалили включення оновленого питання «Про 
призначення ПОБЕРЕЖНОГО Анатолія Івановича на посаду директора 
комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Хмельницької 
обласної ради» до проєкту порядку денного пленарного засідання.
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5. Про дострокове припинення контракту з директором 
комунального некомерційного підприємства «Хмельницька обласна 
стоматологічна поліклініка» Романівим Миколою Михайловичем.

Головуюча повідомила, що питання розглядалося на засіданнях усіх 
постійних комісій, які напрацювали низку пропозицій:

- постійні комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, 
освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту, та з питань управління 
комунальною власністю та приватизації рекомендували голові обласної ради 
виключити це питання з проєкту порядку денного пленарного засідання 
обласної ради при умові надання керівником зазначеного закладу 
до 13 вересня 2021 року графіка погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати до 1 грудня 2021 року.

Затребувану інформацію керівник надав, її надано депутатам під час 
реєстрації.

Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального 
господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології 
рекомендувала:

1) зазначене питання зняти з порядку денного 6 сесії обласної ради;
2) директору КНП «Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка:
- до кінця року погасити заборгованість із виплати заробітної плати;
- розробити та до 01 листопада 2021 надати до обласної ради план 

розвитку підприємства на 2022 рік, в якому передбачити вихід підприємства 
на повну самоокупність.

3) у разі невиконання зазначених пунктів у І кварталі 2022 року -  
керівника звільнити.

Члени постійної комісії з питань бюджету та фінансів та постійної 
комісії з питань сільського господарства, продовольства та земельних 
відносин вирішили одноосібно визначатися із зазначеного питання 
на пленарному засіданні 6 сесії обласної ради.

Головуюча додала, що, враховуючи вищезазначене, це питання не буде 
включено до проєкту порядку денного 6 сесії обласної ради.

Головуюча повідомила, що наступні два питання розглянуто 
на засіданнях постійних комісій без зауважень та пропозицій, а саме:

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

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

Члени президії схвалили включення цих питань до проєкту порядку 
денного пленарного засідання.

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

Головуюча повідомила, що більшість постійних комісій підтримали 
запропонований проєкт рішення.

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.

Члени президії схвалили включення зазначеного питання до проєкту 
порядку денного пленарного засідання.

Головуюча повідомила, що наступні чотири питання члени постійних 
комісій розглянули без зауважень.

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

10. Про надання згоди Національній академії педагогічних наук 
України на безоплатну передачу майна (наукової друкованої літератури) 
з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Хмельницької області.
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11. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна 
з комунальної власності Староушицької селищної ради Кам’янець- 
Подільського району Хмельницької області у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області.

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

Члени президії схвалили включення зазначених питань до проєкту 
порядку денного пленарного засідання.

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

Головуюча повідомила, що більшість постійних комісій 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.

Члени президії схвалили включення цього питання до проєкту порядку 
денного пленарного засідання.

Головуюча повідомила, що наступні чотири питання члени постійних 
комісій розглянули без зауважень.

2017
14. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29 березня 

оку № 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.

15. Про перейменування комунального некомерційного
підприємства «Хмельницький обласний протитуберкульозний
диспансер» Хмельницької обласної ради.
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16. 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).

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

Члени президії схвалили включення цих питань до проєкту порядку 
денного пленарного засідання.

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

Головуюча повідомила, що питання розглядалося на засіданнях усіх 
постійних комісій, більшість з яких підтримали запропонований проєкт 
рішення.

Постійна комісії 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 до пленарного засідання 
обласної ради розглянути питання та внести відповідні 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 до засідання президії обласної ради надати свої 
пропозиції щодо відкриття на базі Берездівської спеціальної школи 
Хмельницької обласної ради (після її ліквідації) закладу соціального 
спрямування.

Під час розгляду питання «Про припинення шляхом ліквідації 
Берездівської спеціальної школи 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
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з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, 
транспорту та зв’язку рекомендували голові обласної державної 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. Висновки усіх комісій скеровано 
до облдержадміністрації.

Члени президії більшістю голосів схвалили включення зазначеного 
питання до проєкту порядку денного пленарного засідання.

Головуюча повідомила, що наступні три питання розглянуто комісіями 
без зауважень.

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

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

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

Члени президії схвалили включення цих питань до проєкту порядку 
денного пленарного засідання.

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

Головуюча повідомила, що питання розглядалося на засіданнях усіх 
постійних комісій. Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціальної 
політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту рекомендувала 
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
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ТОВ «Хмельницькенергозбут» (85,3 тис. грн) та за спожиту теплову енергію 
перед КП «Хмельницьктеплокомуненерго» (232,1 тис. грн);

- поточний ремонт покрівлі Хмельницького університету управління та 
права імені Леоніда Юзькова 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». Наголосила, що висновки постійних комісій скеровано за належністю.

Члени президії схвалили включення цього питання до проєкту порядку 
денного пленарного засідання.

Г оловуюча повідомила, що наступні два питання розглядалися комісіями 
без зауважень.

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

Депутатка Оксана Каденко повідомила, що утримається від голосування 
щодо цього питання та питання за номером 34 -  «Про цільову регіональну 
програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 
та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» 
на 2021 -  2030 роки» у зв’язку із потенційним конфліктом інтересів.

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

Члени президії схвалили включення цих питань до проєкту порядку
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денного пленарного засідання.

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

Головуюча повідомила, що більшість постійних комісій розглянули 
й 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 підтримали запропонований проєкт 
рішення та рекомендували обласній державній адміністрації спільно 
з Агенцією регіонального 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.

Члени президії схвалили включення цього питання до проєкту порядку 
денного пленарного засідання.

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

Головуюча повідомила, що усі постійні комісії підтримали 
запропонований проєкт рішення.

Члени президії більшістю голосів схвалили включення цього питання 
до проєкту порядку денного пленарного засідання.

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

Головуюча повідомила, що усі постійні комісії підтримали 
запропонований проєкт рішення.

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

Члени президії схвалили включення цього питання до проєкту порядку 
денного пленарного засідання.

Головуюча повідомила, що наступні два питання члени комісії 
розглянули без зауважень.

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

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

Члени президії схвалили включення зазначених питань до проєкту 
порядку денного пленарного засідання.

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

Г оловуюча повідомила, що усі постійні комісії підтримали 
запропонований проєкт рішення.

Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального 
господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології 
рекомендувала обласній державній адміністрації докласти максимальних 
зусиль щодо виконання у поточному році цієї програми в повному обсязі. 
Висновок постійної комісії скеровано до обласної державної адміністрації.

Члени президії схвалили включення цього питання до проєкту порядку 
денного пленарного засідання.

Головуюча повідомила, що наступні два питання комісії розглянули без 
зауважень.
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31. Про хід виконання у 2020 році програми поводження з відходами 
у Хмельницькій області на 2018 -  2022 роки.

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

Члени президії схвалили включення цих питань до проєкту порядку 
денного пленарного засідання.

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

Г оловуюча повідомила, що всі постійні комісії 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 відшукати джерела 
фінансування для цього. Висновок постійної комісії скеровано за належністю.

Члени президії схвалили включення цього питання до проєкту порядку 
денного пленарного засідання.

Головуюча повідомила, що ще два питання підтримані постійними 
комісіями без зауважень.

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

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

Члени президії схвалили включення цих питань до проєкту порядку
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денного пленарного засідання.

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

Головуюча повідомила, що більшість постійних комісій розглянули 
і 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. 
Інформацію подати до засідання президії обласної ради. Висновок постійної 
комісії скеровано за належністю.

Члени президії схвалили включення зазначеного питання до проєкту 
порядку денного пленарного засідання.

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

Головуюча повідомила, що більшість постійних комісій розглянули 
і 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 до засідання 
президії обласної ради.

Згідно з відповіддю облдержадміністрації висновок комісії буде 
враховано в остаточному варіанті рішення.

Члени президії схвалили включення цього питання до проєкту порядку 
денного пленарного засідання.
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38. Про програму збереження об’єктів культурної спадщини 
Хмельницької області на 2021 -  2025 роки.

Г оловуюча повідомила, що всі постійні комісії підтримали 
запропонований проєкт рішення.

Члени президії схвалили включення цього питання до проєкту порядку 
денного пленарного засідання.

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

Головуюча повідомила, що питання розглядалося на засіданнях усіх 
постійних комісій.

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 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
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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 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. 
Висновки постійних комісій скеровано за належністю.

вище пропозицій та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради.

Члени президії схвалили включення цього питання до проєкту порядку 
денного пленарного засідання.

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

Г оловуюча повідомила, що сім постійних комісій підтримали 
запропонований проєкт рішення. Члени постійної комісії з питань бюджету 
та фінансів вирішили остаточно визначатися на пленарному засіданні.

Члени президії схвалили включення цього питання до проєкту порядку 
денного пленарного засідання.

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

Головуюча повідомила, що всі члени постійних комісій підтримали 
запропонований проєкт рішення.

Члени президії схвалили включення цього питання до проєкту порядку 
денного пленарного засідання.

Головуюча повідомила, що наступні два питання постійні комісії 
розглянули без зауважень, а оновлені проєкти рішення та текст звернення 
надіслано на електронні скриньки депутатів.

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

43. 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.

Члени президії схвалили включення цих питань до проєкту порядку 
денного пленарного засідання.

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

Головуюча повідомила, що питання розглядалося на засіданнях усіх 
постійних комісій, які напрацювали низку пропозицій. Рекомендації 
направлено в обласну державну адміністрацію і її підрозділам для 
опрацювання та реагування.

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації Сергій 
Пенюшкевич коротко інформував про основні зміни. Головуюча зазначила, 
що оскільки депутатам не роздано таблицю реагування, де розробник проєкту 
рішення мав викласти результати опрацювання пропозицій членів постійних 
комісій, то щодо голосування -  депутати визначатимуться на сесії особисто.

Члени президії схвалили включення цього питання до проєкту порядку 
денного пленарного засідання.

Головуюча повідомила, що передбачений відповідно до вимог 
Регламенту перелік питань для розгляду радою в рамках 6 сесії вичерпано. 
Разом з тим, інформувала, що відповідно до статті 27 Регламенту обласної 
ради пропозиції щодо питань на розгляд сесії ради можуть вносити голова 
обласної ради та голова обласної державної адміністрації, постійні комісії, 
депутати, депутатські фракції та групи.

Головуюча також наголосила, що проєкти актів органів місцевого 
самоврядування оприлюднюються відповідно до Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» не пізніше як за 10 робочих днів до дати їх розгляду 
з метою прийняття, відповідно до Регламенту ради -  до початку засідань
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постійних комісій.

Члени президії розглянули питання, які надійшли до обласної ради 
пізніше, ніж за 10 днів до початку роботи сесії, але розглянуті на засіданнях 
постійних комісій і рекомендовані на розгляд ради.

Наступні три питання розглянуто на засіданнях усіх постійних комісій, 
на яких їх рекомендовано для включення до проєкту порядку денного 6 сесії 
обласної ради:

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

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

- 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.

Члени президії схвалили включення їх до проєкту порядку денного 
пленарного засідання.

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

Головуюча повідомила, що сім постійних комісій рекомендували 
включити це питання до проєкту порядку денного.

Члени президії схвалили включення їх до проєкту порядку денного 
пленарного засідання.

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

25



Головуюча повідомила, що п’ять постійних комісій рекомендували 
включити це питання до проєкту порядку денного.

Члени президії схвалили включення їх до проєкту порядку денного 
пленарного засідання.

Головуюча повідомила, що шість постійних комісій рекомендували 
включити до проєкту порядку денного 6 сесії наступні чотири питання:

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

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

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

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

Члени президії схвалили включення їх до проєкту порядку денного 
пленарного засідання.

Головуюча повідомила, що постійна комісія з питань сільського 
господарства, продовольства та земельних відносин рекомендувала голові 
обласної ради включити до орієнтовного переліку питань такі звернення:

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

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

Члени президії схвалили включення їх до проєкту порядку денного
26



пленарного засідання.

Г оловуюча повідомила, що 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:

1. Розробити та внести на розгляд пленарного засідання 6 сесії 
обласної ради проєкт рішення

- «Про внесення змін до програми «Питна вода Хмельниччини» 
на 2021 рік»

з врахуванням наступного:

- нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. Велике 
Підлісся, Мале Підлісся, Хмельницька, Лисогірка в с. Баламутівка -  1 432 
тис. грн;

- нове будівництво зовнішніх мереж водопроводу в с. Шаровечка 
Хмельницького району Хмельницької області -  1050 тис. грн;

- нове будівництво мереж питного водопроводу по вул. Шевченка,
Дружби, Інтернаціональна в с. Писарівка Хмельницького району
Хмельницької області -  1 400 тис. грн;

- капітальний ремонт водопроводу по вул. Центральна, Миру, 
пров. Український в с. Сушівці Білогірського району Хмельницької області -  
1 000 тис. грн;

- будівництво водонапірної ємкості по вул. Півнюка, смт Понінка 
Полонського району Хмельницької області -  3 000 тис. гривень.

2. Підтримати запропонований проєкт рішення з врахуванням 
вищевказаних змін. Висновок направлено до облдержадміністрації.

В обговоренні питання взяли участь члени президії депутати обласної 
ради Артур Фрідман, Оксана Каденко, Сергій Іващук, зокрема окремі 
висловили обурення щодо процедури внесення запропонованих змін 
та відсутність критеріїв першочерговості включення зазначених об’єктів 
до цієї програми, оскільки ні голова, ні члени профільної постійної комісії 
не володіють інформацією щодо запропонованих змін. Сергій Іващук 
зазначив, що будь-яка комісія з будь-якого питання має право запропонувати 
зміни до програми.

Голова ради Віолета Лабазюк зазначила, що запропоновані зміни 
формувалися виключно із реальних потреб та запитів територіальних громад
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з огляду на їх вкрай гостру необхідність.

Члени президії схвалили включення питання до проекту порядку 
денного пленарного засідання у разі його надходження від 
облдержадміністрації.

- Про програму розвитку обласної фірми «Кіновідеопрокат» на 2021 
-  2023 роки.

Головуюча повідомила, що постійна комісії з питань будівництва, 
житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології рекомендувала обласній державній 
адміністрації розглянути можливість винесення цієї програми на розгляд 6 
сесії обласної ради та у разі надходження подання обласної державної 
адміністрації щодо винесення на розгляд сесії обласної ради питання про 
прийняття програми розвитку обласної фірми «Кіновідеопрокат» на 2021 -  
2023 роки, включити його до переліку питань 6 сесії обласної ради. Висновок 
направлено до облдержадміністрації.

Члени президії схвалили включення його до проекту порядку денного 
пленарного засідання у разі його надходження від облдержадміністрації.

Головуюча повідомила, що члени президії визначилися щодо переліку 
питань, які запропоновано для винесення на розгляд пленарного засідання 6 
сесії обласної ради. За результатом роботи президії буде сформовано 
відповідний проект порядку денного пленарного засідання.

Головуюча подякувала за конструктивну роботу та запросила усіх 
на пленарне засідання сесії, заплановане на 15 вересня 2021 року о 10:00 год. 
у сесійній залі Будинку рад.

ВИРІШИЛИ: Включити 55 питань та окремо 16 депутатських запитів,
одне питання -  не включати до порядку денного 
пленарного засідання 6 сесії обласної ради.
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